
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 বাণষ থক 

কম থসম্পােি চুণি ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়দির ২য় ত্রৈমাণসক (অক্টাবর/২০২২-ণিদসম্বর/২০২২) অগ্রগণত প্রণতদবেি 

পরবতী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য উপস্থাপি করা হদলা। 

সাংযুণি: বণ থিা ক্মাতাদবক। 

 

  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, ক্লদভল-১৫ 

৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাকা-১০০০। 

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ। 

বাণষ থক কম থসম্পােি চুণি ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়দির ২য় ত্রৈমাণসক (অক্টাবর/২০২২-ণিদসম্বর/২০২২) অগ্রগণত প্রণতদবেি। 

 

ফসকশি-৩ কর্ ম সম্পোদি িপরকল্পিো 

 

কর্ ম 

সম্পোদি 

ফেত্র 

ফেয়ত্রর 

র্োি 

কোর্ মক্রর্ 

 

কর্ ম সম্পোদি 

সূচক 

 

গিিো 

িদ্ধপর্  

এক

ক 

 

কর্ ম 

সম্পোদি 

সূচয়কর 

র্োি 

 

প্রকৃর্ অর্মি লেযর্োত্রো/পির্ মোয়ক ২০২২-২০২৩ 

 

১র্ ত্রত্রর্োপসক 

অগ্রগপর্ 

প্রপর্য়িদি 

২য় ত্রত্রর্োপসক 

অগ্রগপর্ 

প্রপর্য়িদি 

মন্তব্য 

২০২০-২১ ২০২১-২২ অসোধোরর্ অপর্ 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলপর্ 

র্োি 

চলপর্ র্োয়ির 

পিয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

[১] রপ্তোপি 

সহোয়ক 

কোর্ মক্রর্ 

সম্পোদি  

 

 

৩০ 

[১.১] রপ্তোপি পিিন্ধি 

সিদিয়ত্রর আয়িদি 

পিষ্পপত্তকরর্ 

[১.১.১] 

ইস্যযকৃর্ 

সিদিত্র 

গড় % ১০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

[১.২] রপ্তোপি পিিন্ধি 

সিদিত্র িিোয়ি 

[১.২.১] 

িিোয়িকৃর্ 

সিদিত্র 

গড় % ০৫ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯২.৬০ ১০০  

[১.৩] ইয়েপন্টিং পিিন্ধি 

সিদিয়ত্রর আয়িদি 

পিষ্পপত্তকরর্ 

[১.৩.১] 

ইস্যযকৃর্ 

সিদিত্র 

গড় % ১০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

[১.৪] ইয়েপন্টিং পিিন্ধি 

সিদিত্র িিোয়ি 

[১.৪.১] 

িিোয়িকৃর্ 

সিদিত্র 

গড় % ০৫ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

  



 

 

কর্ মসম্পোদি 

ফেত্র 

ফেয়ত্রর 

র্োি 

কোর্ মক্রর্ 

 

কর্ ম সম্পোদি সূচক 

 

গিিো 

িদ্ধপর্ 

একক 

 

কর্ ম 

সম্পোদি 

সূচয়কর র্োি 

 

প্রকৃর্ অর্মি লেযর্োত্রো/পির্ মোয়ক ২০২২-২০২৩ ১র্ 

ত্রত্রর্োপসক 

অগ্রগপর্ 

প্রপর্য়িদি 

 

২য় 

ত্রত্রর্োপসক 

অগ্রগপর্ 

প্রপর্য়িদি 

  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসোধোরর্ অপর্ উত্তর্ উত্তর্ চলপর্ 

র্োি 

চলপর্ 

র্োয়ির পিয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২]  

আর্দোপি 

অনুকূল 

িপরয়িশ 

সৃপি  

২০ [২.১] িোপর্পর্যক 

আর্দোপি পিিন্ধি 

সিদিয়ত্রর 

আয়িদি 

পিষ্পপত্তকরর্ 

[২.১.১] ইস্যযকৃর্ 

সিদিত্র 

গড়  % ১২ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[২.২] িোপর্পর্যক 

আর্দোপি পিিন্ধি 

সিদিত্র িিোয়ি  

[২.২.১] িিোয়িকৃর্ 

সিদিত্র  

গড় % ৮ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৬.০৮ ১০০ 

[৩] পশল্প 

সহোয়ক 

িপরয়িশ 

উন্নয়ি  

২০ [৩.১] এডহক 

পশল্প আইআরপসর 

আয়িদি 

পিষ্পপত্তকরর্ 

[৩.১.১] 

স্যিোপরশকৃর্ এডহক 

পশল্প আইআরপস 

গড় % ১০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩.২] এডহক 

পশল্প আইআরপস 

পিয়পর্র্করর্  

[৩.২.১] 

স্যিোপরশকৃর্ এডহক 

পশল্প আইআরপস 

পিয়পর্র্করর্  

গড় % ০৭ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯২.৬০ ১০০ 

[৩.৩] পশল্প 

আর্দোপি পিিন্ধি 

সিদিত্র িিোয়ি 

[৩.৩.১] িিোয়িকৃর্ 

সিদিত্র 

গড় % ০৩ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯২.৬০ ১০০ 

  



 

 

 

কর্ মসম্পোদি 

ফেত্র 

ফেয়ত্র

র র্োি 

কোর্ মক্রর্ 

 

কর্ ম সম্পোদি 

সূচক 

 

গিিো 

িদ্ধপর্ 

একক 

 

কর্ ম সম্পোদি 

সূচয়কর র্োি 

 

প্রকৃর্ অর্মি লেযর্োত্রো/পির্ মোয়ক ২০২২-২০২৩ 

 

১র্ 

ত্রত্রর্োপসক 

অগ্রগপর্ 

প্রপর্য়িদি 

 

২য় 

ত্রত্রর্োপসক 

অগ্রগপর্ 

প্রপর্য়িদি 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসোধোরর্ অপর্ উত্তর্   উত্তর্ চলপর্ র্োি চলপর্ 

র্োয়ির পিয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সুশাসি ও সাংস্কারমূলক কম থসম্পােদির ক্েৈ  

 

 

 

 

 

সুশাসি ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ থক্রদমর 

বাস্তবায়ি 

ক্জারোরকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

৩০ 

[এর্. ১.১] 

শুদ্ধাচার 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

[এর্. ১.১.১] 

শুদ্ধাচার 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবাণয়ত 

  ১০   ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ অণজথত অণজথত 

[এর্. ১.২]  

ই-গভন্যথান্স/ 

উদ্ভাবি 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

[এর্. ১.২.১] 

ই-গভন্যথান্স/ 

উদ্ভাবি 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবাণয়ত 

  ১০   ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ অণজথত অণজথত 

 [এর্. ১.৩]  

অণভদর্াগ 

প্রণতকার 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

[এর্. ১.৩.১]  

অণভদর্াগ 

প্রণতকার 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবাণয়ত 

  ৪   ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ অণজথত অণজথত 

[এর্. ১.৪]  

ক্সবা প্রোি 

প্রণতশ্রুণত 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

[এর্. ১.৪.১]  

ক্সবা প্রোি 

প্রণতশ্রুণত 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবাণয়ত 

  ৪   ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ অণজথত অণজথত 

[এর্. ১.৫]   

তথ্য অণধকার 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবায়ি  

[এর্. ১.৫১]   

তথ্য অণধকার 

কম থপণরকল্পিা 

বাস্তবাণয়ত 

  ৩   ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ অণজথত অণজথত 

 


