
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

ণসরাজগঞ্জ। 

 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ এর ২০২২-২০২৩ অর্ থ বছদরর অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত 

কর্ ম-পভরকল্পনো, ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাণসক (অদটাবর/২০২২-ণিদসম্বর/২০২২) অগ্রগণত প্রণতদবেি পরবতী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য 

উপস্থাপি করা হদলা। 

সাংযুণি: বণ থিা মমাতাদবক। 

 

 

  ০৯.০১.২০২৩ 

 (রণি কুমার সরকার) 

ণিব থাহী কম থকতথা ও অণিস প্রধাি 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

ণসরাজগঞ্জ 

ও 

         এভপএ ভবষয়ক ফ োকোল পযয়ন্ট কর্ মকিমো 

   আর্দোভন ও রপ্তোভন সহকোরী ভনয়ন্ত্রযকর দপ্তর, ণসরাজগঞ্জ। 

প্রধাি ণিয়ন্ত্রক 

আমোণি ও রপ্তাণি প্রধাি ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

জাতীয় ক্রীড়া পণরষে ভবি, মলদভল-১৫ 

৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাকা-১০০০। 

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ। 

সংয োজনী ৬ অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ ম-পভরকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

কো মক্রযর্র 

ফেত্র 

 

র্োন 
কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচযকর র্োন 

প্রকৃি অজমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২১-২২ 

লেযর্োত্রো ২০২২-২০২৩ 

১ম 

ত্রৈমাণসক 

অগ্রগণত 

প্রণতদবেি 

২য় 

ত্রত্রর্োভসক 

অগ্রগভি 

প্রভিযবদন 

অসোধোরণ 
অভি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভি 

র্োন 

চলভি 

র্োযনর 

ভনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রোভিষ্ঠোভনক 

 

 

 

১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভনষ্পভত্ত 

কর্ মকিমো (অভনক) ও আভপল 

কর্ মকিমোর িথ্য ওযয়বসোইযে 

এবং ভজঅঅরএস স েওয়যোযর 

(প্রয োজয ফেযত্র)  ত্রত্রর্োভসক 

ভিভত্তযি হোলনোগোদকরণ 

[১.১.১] অভনক ও আভপল 

কর্ মকিমোর িথ্য হোলনোগোদকৃি 

এবং ওযয়বসোইযে আপযলোডকৃি 

সংখ্যো 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - ১ 

 

 

 

১ 

[১.২] ভনভদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ 

অ লোইযন প্রোপ্ত অভিয োগ 

ভনষ্পভত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ ভনষ্পভত্তকৃি % 
৭ 

 
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ১০০ 

 

১০০ 

[১.৩] অণভদ াগ ণিষ্পণি 

সাংক্রান্ত মাণসক  প্রণতদবেি   

ঊর্ধ্থতি কর্তথপক্ষ বরাবর মপ্ররণ 

 

[১.৩.১] প্রভিযবদন ফপ্রভরি % 
৩ 

 

- 

 

- 

 
৯০% ৮০% ৭০% 

 

৬০% 

 

- 

 

 

১০০ 

 

 

১০০ 

 

সক্ষমতা 

অজথি 
১১ 

[২.১] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোপনো ভবষযয় 

ফেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় 

অবভহিকরণ সিো 

[২.১.১] প্রণশক্ষণ আদ াণজত সাংখ্যা ৪   ২ ১    ১ 

 

 

১ 

[২.২] ত্রৈমাণসক ণভণিদত 

পণরবীক্ষণ এবাং ত্রৈমাণসক 

পণরবীক্ষণ   প্রণতদবেি   

ঊর্ধ্থতি কর্তথপক্ষ বরাবর মপ্ররণ 

 

[২.২] ত্রত্রর্োভসক প্রভিযবদন 

ফপ্রভরি 
সাংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  ১ ১ 

[২.২]  অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোপনো ভবষযয় 

ফেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় 

অবভহিকরণ সিো আযয়োজন 

[২.৩.১] সিো আযয়োভজি সাংখ্যা ৪   ২ ১    ১ ১ 

 


