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  আমদানি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রকের দপ্তকরর জাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল েম মপনরেল্পিা, ২০২১-২০২২ ( সংকশানধত)  

 

োর্ মক্রকমর িাম েম মসম্পাদি সূচে 

 

সূচকের 

মাি 

এেে 

 

বাস্তবায়কির 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

মন্তব্য লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমি 

১ম 

কোয়ার্ মার 

২য় 

কোয়ার্ মার 

৩য় 

কোয়ার্ মার 

৪র্ ম কোয়ার্ মার কমার্ 

অজমি 

অনজমত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানতষ্ঠানিে ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ নিনতেতা েনমটির সভা আকয়াজি সভা আকয়ানজত ৪ সংখ্যা শাখা -৪ ৪ 
লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমি      

১.২ নিনতেতা েনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 
বাস্তবানয়ত নসদ্ধান্ত ৬ % সেল শাখা   

লক্ষ্যমাত্রা 
১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমি      

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমত্ত অংশীজকির 

(stakeholders) অংশগ্রহকণ  সভা 
অনুনষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা শাখা -৪ ২ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    

অজমি      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন 
প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 
২ সংখ্যা শাখা -৪ ২ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১     

অজমি      

১.৫ েম ম-পনরকবশ উন্নয়ি ( স্বাস্থযনবনধ 

অনুসরণ/ টিএন্ডইভুি অকেকজা মালামাল 

নবনিষ্টেরণ/পনরস্কার-পনরচ্ছন্নতা বৃনদ্ধ 

ইতযানদ)  

উন্নত েম ম-

পনরকবশ 
২ 

সংখ্যা ও 

তানরখ 
শাখা-২  

৪টি 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যমাত্রা 

১ 

৩০.০৯.২১ 

১ 

৩১.১২.২১ 

১ 

৩১.০৩.২

২ 

১ 

৩০.০৬.২২ 

   

েম মপনরেল্পিা 

সংযুি 

অজমি 
     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল 

েম মপনরেল্পিা, ২০২১-২২ ও নত্রমানসে 

পনরবীক্ষ্ণ প্রনতকবদি সংনিষ্ট মন্ত্রণালকয় 

দানখল ও স্ব স্ব ওকয়বসাইকর্ 

আপকলাডেরণ 

েম মপনরেল্পিা  ও 

নত্রমানসে 

প্রনতকবদি 

দানখলকৃত ও 

আপকলাডকৃত 

১ তানরখ শাখা -৪ 

১০.০৬.২০২১ 

ও  

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২  

লক্ষ্যমাত্রা 

১০.০৬.২১ 

ও  

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২

২ 

১৫.০৭.২২    

অজমি 

     

১.৭ আওতাধীি  আঞ্চনলে/ মাঠ পর্ মাকয়র 

োর্ মালয় (প্রকর্াজয কক্ষ্কত্র) ের্তমে 

দানখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল 

েম মপনরেল্পিা ও পনরবীক্ষ্ণ  প্রনতকবদকির 

ওপর নিডব্যাে প্রদাি  

নিডব্যাে 

সভা/েম মশালা 

অনুনষ্ঠত 

৪ তানরখ শাখা-৪  

৩১.১০.২১ 

৩১.০১.২২ 

৩০.০৪.২২ 

৩১.০৭.২২ 

লক্ষ্যমাত্রা 

৩১.১০.২১ ৩১.০১.২২ ৩০.০৪.২

২ 

৩১.০৭.২২     

অজমি 
     

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাি এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তকদর তানলো ওকয়বসাইকর্ 

প্রোশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তানরখ শাখা-৪ 

২৫.০৬.২২  লক্ষ্যমাত্রা    ২৫.০৬.২২     

অজমি 

 

 

     

২.  আনর্ মে ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি ........................................................................ 
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োর্ মক্রকমর িাম েম মসম্পাদি সূচে 

 

সূচকের 

মাি 

এেে 

 

বাস্তবায়কির 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

মন্তব্য লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমি 

১ম 

কোয়ার্ মার 

২য় 

কোয়ার্ মার 

৩য় 

কোয়ার্ মার 

৪র্ ম কোয়ার্ মার কমার্ 

অজমি 

অনজমত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছকরর ক্রয়-

পনরেল্পিা  (প্রেকল্পর  অনুকমানদত বানষ মে 

ক্রয় পনরেল্পিাসহ)   ওকয়বসাইকর্ প্রোশ 

ক্রয়-পনরেল্পিা 

ওকয়বসাইকর্ 

প্রোনশত 

২ তানরখ শাখা-২  
৩০.০৯.২১ 

২৬.০৬.২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২১   ২৬.০৬.২২    

অজমি 
     

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন   
সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা 

 
 

লক্ষ্যমাত্রা       

অত্র দপ্তর 

ের্তমে কোি 

প্রেল্প গ্রহি 

েরা হয়নি 

নবধায় 

প্রকর্াজয িয় 

অজমি      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূচী বাস্তবা ন 

বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % 

 

 

লক্ষ্যমাত্রা 
      

অজমি      

২.৪ প্রেল্প সমানপ্ত কশকষ প্রেকল্পর সম্পদ 

(র্ািবাহি, েনম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযানদ) নবনধ কমাতাকবে হস্তান্তর েরা 

প্রেকল্পর সম্পদ 

নবনধ কমাতাকবে 

হস্তান্তনরত 

২ তানরখ 

 

 

লক্ষ্যমাত্রা 

      

অজমি 
     

৩. শুদ্ধাচার সংনিষ্ট এবং দুিীনত প্রনতকরাকধ সহায়ে অন্যান্য োর্ মক্রম……………..৩০ (অগ্রানধোর নভনত্তকত নুযিতম পাঁচটি োর্ মক্রম) 

৩.১ গণশুিািীর আকয়াজি  
আকয়ানজত 

গিশুিািী 
৪ সংখ্যা শাখা-৪ ২ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১    

অজমি      

৩.২ ই িনর্র মাধ্যকম আকবদি নিষ্পনত্ত  
আকবদি 

নিষ্পনত্তেরণ 
৪ % সেল শাখা ৮০% 

লক্ষ্যমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অজমি      

৩.৩ কহল্প কডকস্কর মাধ্যকম কসবাগ্রহীতাকদর 

চানহত তথ্য প্রদাকির ব্যবস্থােরণ 

কহল্প কডকস্কর 

ব্যবস্থােরণ 
৪ তানরখ শাখা-২ ৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/০৬/২০২২    

অজমি      

৩.৪ নূন্যতম ২ টি িতুি কসবা OLM 

এর মাধ্যকম কসবা প্রদাি চালুেরণ  
কসবা চালুেরণ ৪ তানরখ শাখা -৪ ৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা    ৩০/০৬/২০২২    

অজমি      

৩.৫ দপ্তকরর অিলাইি কসবা সম্পকেম 

অবনহতেরকির জন্য নলিকলর্/ ব্রুনশয়ার 

নবতরি  

নবতরিকৃত 

নলিকলর্/ ব্রুনশয়ার 
৪ সংখ্যা শাখা-৪ ৮০০০ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ ২০০০ ২০০০ ২০০০    

অজমি     
 

নব:দ্র:- কোি ক্রনমকের োর্ মক্রম প্রকর্াজয িা হকল তার োরণ মন্তব্য েলাকম উকেখ েরকত হকব। 
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সংযুনি-১ 

আমদানি ও রপ্তানি অনধদপ্তকরর জাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল েম মপনরেল্পিা ২০২১-২০২২ এর ১.৫ এ উনেনখত েম ম পনরকবশ উন্নয়কির কক্ষ্কত্র নিম্মবনণ মত োর্ মক্রম গ্রহণ েরা হকব: 

 

োর্ মক্রকমর িাম বাস্তবায়ি প্রনক্রয়া প্রমাণে 

(১) স্বাস্থযনবনধ অনুসরণ 
স্বাস্থযনবনধ অনুসরণ েরার জন্য অনিস 

আকদশ জানর। 
আকদশ জারীর েনপ। 

(২) পনরষ্কার পনরছন্নতা বৃনদ্ধ 

পনরষ্কার পনরছন্নতা সামগ্রী ক্রয় েকর 

নিয়নমতভাকব োর্ মালয় পনরষ্কার 

নিনিতেরণ। 

পনরষ্কার-পনরছন্নতা সামগ্রী ক্রকয়র নবল ও 

ভাউচাকরর েনপ। 

(৩) কসবাগ্রহীতার জন্য অভযর্ মিা েকক্ষ্র 

সুন্দর পনরকবশ নিনিত 

কসবাগ্রহীতার জন্য অভযর্ মিা েকক্ষ্ সুন্দর 

পনরকবশ নিনিত েরার জন্য র্র্ার্র্ 

কচয়ার ও পনরকবশ বজায় রাখা। 

অভযর্ মিা েকক্ষ্র ছনব। 

(৪) স্বাস্থযনবনধ প্রনতপালি 

স্বাস্থযনবনধ প্রনতপালি নিনিত েরার 

জন্য মাস্ক/হযান্ড স্যানির্াইজার প্রদাি 

েরা। 

মাস্ক ও হযান্ড স্যানির্াইজার ক্রকয়র 

রনশদ। 

 


