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এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সং ি ঃ বণনা মাতােবক।

৫-১০-২০২১

সিচব
বািণজ  ম ণালয়

মাঃ িসরা ল ইসলাম
সহকারী িনয় ক

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, বােজট শাখা, বািণজ  ম ণালয়

১



পৃষ্ঠা 1 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম মপনরকল্পিা, ২০২১-২০২২  বাস্তবায়দির ১ম ত্রৈমানসক (জুলাই/২০২১-দসদেম্বর/২০২১)  অগ্রগনত প্রনতদবেি 

কার্ মক্রদমর িাম কম মসম্পােি সূচক 

 

সূচদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজমি 

১ম ককায়ার্ মার ২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমি 

অনজমত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানতষ্ঠানিক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ত্রিনতকতা কনমটির সভা আদয়াজি সভা আদয়ানজত ৪ সাংখ্যা শাখা -৪ ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১   অনজমত 

অজমি ১     

১.২ ত্রিনতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত নসদ্ধান্ত ৬ % সকল শাখা   লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি  ১০০     

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমত্ত অাংশীজদির 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুনষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা শাখা -৪ ২ লক্ষ্যমাৈা  ১  ১   - 

অজমি      

১ .৪ দ্ধশু াাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা শাখা -৪ ২ লক্ষ্যমাৈা  ১  ১    - 

অজমি      

১.৫ কম ম-পনরদবশ উন্নয়ি  উন্নত কম ম-

পনরদবশ 

    ২ সাংখ্যা ও 

তানরখ 

শাখা-২  ৪টি 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যমাৈা ১ 

৩০.০৯.২১ 

১ 

৩১.১২.২১ 

১ 

৩১.০৩.২

২ 

১ 

৩০.০৬.২২ 

   অনজমত 

অজমি ১ 

৩০.৮.২০২১ 

    

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম মপনরকল্পিা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমানসক 

পনরবীক্ষ্ণ প্রনতদবেি সাংনিষ্ট মন্ত্রণালদয় 

োনখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলাডকরণ 

কম মপনরকল্পিা  ও 

ত্রৈমানসক 

প্রনতদবেি 

োনখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

    ১ তানরখ শাখা -৪ ১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২  

লক্ষ্যমাৈা ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২

২ 

১৫.০৭.২২   অনজমত 

অজমি ০৫.১০.২১     

১.৭ আওতাধীি  আঞ্চনলক/ মাঠ পর্ মাদয়র 

কার্ মালয় (প্রদর্াজয কক্ষ্দৈ) কর্তমক 

োনখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম মপনরকল্পিা ও পনরবীক্ষ্ণ  প্রনতদবেদির 

ওপর নিডব্যাক প্রোি  

নিডব্যাক 

সভা/কম মশালা 

অনুনষ্ঠত 

   ৪ তানরখ শাখা-৪  ৩১.১০.২১ 

৩১.০১.২২ 

৩০.০৪.২২ 

৩১.০৭.২২ 

লক্ষ্যমাৈা ৩১.১০.২১ ৩১.০১.২২ ৩০.০৪.২

২ 

৩১.০৭.২২     

- 

অজমি      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোি এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তানলকা ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার     ১ তানরখ শাখা-৪ ২৫.০৬.২২  লক্ষ্যমাৈা    ২৫.০৬.২২    - 

অজমি 
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২.  আনর্ মক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পনরকল্পিা  (প্রকদল্পর  অনুদমানেত বানষ মক 

ক্রয় পনরকল্পিাসহ)   ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পনরকল্পিা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকানশত 

২ তানরখ শাখা-২  ৩০.০৯.২১ 

২৬.০৬.২২  

লক্ষ্যমাৈা ৩০.০৯.২১   ২৬.০৬.২২   অনজমত  

অজমি ২৯.০৯.২০২১     

২ .২ প্রকয়ের  PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা   লক্ষ্যমাৈা       অৈ েপ্তর 

কর্তমক 

ককাি 

প্রকল্প গ্রহি 

করা হয়নি 

নবধায় 

প্রদর্াজয 

িয়  

অজমি      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূচী বাস্তবা ন  বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ %   লক্ষ্যমাৈা       

অজমি      

২.৪ প্রকল্প সমানপ্ত কশদষ প্রকদল্পর সম্পে 

(র্ািবাহি, কনম্পউর্ার, আসবাবপৈ 

ইতযানে) নবনধ কমাতাদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পে 

নবনধ কমাতাদবক 

হস্তান্তনরত 

    ২ তানরখ   লক্ষ্যমাৈা       

অজমি      

৩. শুদ্ধাচার সাংনিষ্ট এবাং দুিীনত প্রনতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রম……………..৩০ (অগ্রানধকার নভনত্তদত নুযিতম পাঁচটি কার্ মক্রম) 

৩.১ গণশুিািীর আদয়াজি  আদয়ানজত 

গিশুিািী  

৪ সাংখ্যা শাখা-৪ ২ লক্ষ্যমাৈা  ১  ১   - 

অজমি      

৩.২ ই িনর্র মাধ্যদম আদবেি নিষ্পনত্ত  আদবেি 

নিষ্পনত্তকরণ 

৪ % সকল শাখা ৮০% লক্ষ্যমাৈা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   অনজমত 

অজমি ১০০     

৩.৩ কহল্প কডদস্কর মাধ্যদম কসবাগ্রহীতাদের 

চানহত তথ্য প্রোদির ব্যবস্থাকরণ 

কহল্প কডদস্কর 

ব্যবস্থাকরণ 

৪ তানরখ শাখা-২ ৩০/০৬/২০২২ লক্ষ্যমাৈা    ৩০/০৬/২০

২২ 

  অনজমত 

অজমি ২০/০৮/২০২১     

৩.৪ নূন্যতম ২ টি িতুি কসবা OLM 

এর মাধ্যদম কসবা প্রোি চালুকরণ  

কসবা চালুকরণ ৪ তানরখ শাখা -৪ ৩০/০৬/২০২২ লক্ষ্যমাৈা    ৩০/০৬/২০

২২ 

  - 

অজমি      

৩.৫ েপ্তদরর অিলাইি কসবা সম্পদকম 

অবনহতকরদির জন্য নলিদলর্/ ব্রুনশয়ার 

নবতরি  

 নবতরিকৃত 

নলিদলর্/ ব্রুনশয়ার  

৪ সাংখ্যা  শাখা-৪  ৮০০০ লক্ষ্যমাৈা ২০০০ ২০০০ ২০০০ ২০০০   অনজমত 

অজমি ৩০০০     

নব:দ্র:- ককাি ক্রনমদকর কার্ মক্রম প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব। 

  


