
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 জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম থ-

পণরকল্পিা, ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাণসক (অকটাবর/২০২২-ণিদসম্বর/২০২২) অগ্রগণত প্রণতদবেি পরবতী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য 

উপস্থাপি করা হদলা। 

সাংযুণি: বণ থিা কমাতাদবক। 

 

 

  ০৯.০১.২০২৩ 

 (রণি কুমার সরকার) 

ণিব থাহী কম থকতথা ও অণিস প্রধাি 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

ণসরাজগঞ্জ 

ও 

         এপিএ পিষয়ক ফ োকোল িয়য়ন্ট কর্ মকর্মো 

   আর্দোপি ও রপ্তোপি সহকোরী পিয়ন্ত্রয়কর দপ্তর, ণসরাজগঞ্জ। 

প্রধাি ণিয়ন্ত্রক 

আমোণি ও রপ্তাণি প্রধাি ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

জাতীয় ক্রীড়া পণরষে ভবি, কলদভল-১৫ 

৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাকা-১০০০। 

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ। 

সংয় োজিী ৪: আঞ্চণলক/মাঠ পর্ থাদয়র কার্ থালদয়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম থ-পণরকল্পিা, ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাণসক (অকটাবর/২০২২-ণিদসম্বর/২০২২) অগ্রগণত প্রণতদবেি। 

আঞ্চপলক/র্োঠ ি মোয়য়র কো মোলয়য়র িাম: আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ। 

কার্ থক্রদমর িাম কম থসম্পােি সূচক 

 

সূচদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির

োণয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যণি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ থবছদরর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ি অগ্রগণত পণরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য  

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথি 

১ম 

ককায়ার্ থার 

২য় 

ককায়ার্ থার 

৩য় 

ককায়ার্ থার 

৪র্ থ 

ককায়ার্ থার 

কমার্ 

অজথি 

অণজথত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১.১ ত্রিণতকতা কণমটিসভা আয়য়োজি সভাআদয়াণজত ২ সাংখ্যা প্রশোসি ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১ ১   - 

অজথি ১ ১   

১.২ ত্রিণতকতাকণমটির 

সভারণসদ্ধান্তবাস্তবায়ি 

বাস্তবাণয়তণসদ্ধান্ত ৪ % প্রশোসি  লক্ষ্যমাৈা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ১০০  - 

অজথি ১০০% ১০০%   

১.৩ সুশাসি প্রণতষ্ঠার ণিণমত্ত অাংশীজদির 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুণষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা প্রশোসি ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১ ১  - 

অজথি ১ ১    

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রপশক্ষণ আয়য়োজি প্রপশক্ষণ 

আয়য়োপজর্ 

২ সাংখ্যা প্রশোসি ২ লক্ষ্যমাৈা - ১  ১ - 

 

 - 

অজথি চলমাি ১    

১.৫ কম থ-পণরদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থযণবণধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

মালামাল ণবিষ্টকরণ/পণরষ্কার-পণরচ্ছন্নতা 

বৃণদ্ধ ইতযাণে 

উন্নর্ কর্ ম-

িপরয়িশ 

৩ সাংখ্যা 

ও 

তাণরখ 

প্রশোসি ২টি 

৩০.০৯.২২ 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষ্যমাৈা  ১ 

৩০.০৯.২২ 

- ১ 

৩০.০৬.২৩ 

   

অজথি - ১ 

৩০.০৯.২২ 

- -  অণজথত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  



               ১.৫ আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ- এর শুদ্ধোচোর কর্ মিপরকল্পিো ২০২২-২৩ এর ১.৫ এর কর্ মিপরকল্পিো পিম্নরুিঃ 

 

ক্রপর্ক িং  কো মক্রর্  িোস্তিোয়ি প্রপক্রয়ো  প্রর্োিক  

১।  িপরস্কোর িপরচ্ছন্নর্ো বৃপদ্ধ  িপরস্কোর িপরচ্ছন্নর্ো বৃপদ্ধ করোর  োির্ীয় ব্যিস্থো করো হয়ি  অপ স আয়দশ, ছপি 

২।  র্পহলোয়দর জন্য পৃথক ওয়োশরুয়র্র ব্যিস্থো করো  র্পহলোয়দর জন্য পৃথক ওয়োশরুয়র্র ব্যিস্থো করো হয়ি  ছপি  

 

 

 

কার্ থক্রদমর িাম কম থসম্পােি সূচক 

 

সূচদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির

োণয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যণি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ থবছদরর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ি অগ্রগণত পণরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথি 

১ম 

ককায়ার্ থার 

২য় 

ককায়ার্ থার 

৩য় 

ককায়ার্ থার 

৪র্ থ 

ককায়ার্ থার 

কমার্ 

অজথি 

অণজথত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রয়য়র ফক্ষয়ে শুদ্ধোচোর ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২০২৩ অথ ম িছয়রর ক্রয়-

িপরকল্পিো ওয়য়িসোইয়ে প্রকোশ 

 

ক্রয়-পণরকল্পিা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাণশত 

৩ তাণরখ ণিব থাহী 

অণিসার 

৩১.০৭.২২ লক্ষ্যমাৈা ৩১.০৭.২২ -      

 

অজমি 

 

৩১.০৭.২২ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সাংণিষ্ট এবাং দুিীণত প্রণতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ থক্রম 

৩.১ ফসিো প্রদোয়ির ফক্ষয়ে 

ফরপজস্ট্রোয়র প্রয়দয় ফসিোর পিিরণ ও 

ফসিোগ্রহীর্োর র্র্োর্র্ সংরক্ষণ 

ফরপজস্ট্রোয়র 

হোলিোগোদকৃর্ 

৮ % ণিব থাহী 

অণিসার 

১০০% লক্ষ্যমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  - 

অজথি ১০০% ১০০%   

৩.২ কহল্প কিদের মাধ্যদম তথ্য প্রোি প্রোিকৃত কসবা ৮ % ণিব থাহী 

অণিসার 

১০০% লক্ষ্যমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  - 

অজথি ১০০% ১০০%    

৩.৩ ফসিোর র্োি ও দুিীপর্র পিষয়য় 

ফসিোগ্রহীর্োয়দর সোয়থ র্র্পিপির্য় 

সভো 

সভার সাংখ্যা ৮ সাংখ্যা ণিব থাহী 

অণিসার 

২ লক্ষ্যমাৈা - ১ - ১ -  - 

অজথি - ১    

৩.৪ অপভয় োগ গ্রহণ ও পিষ্পপি অপভয় োগ ও 

পিষ্পপির সংখ্যো 

৮ % ণিব থাহী 

অণিসার 

১০০% লক্ষ্যমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  - 

অজথি ১০০% ১০০%    

 

 

 


