
শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের নেনিত্ত সিয়াবদ্ধ  ি মপনর ল্পো, জানুয়ানর, ২০১৫ হনে জুে, ২০১৬ 

আিদানে ও রপ্তানে প্রধাে নেয়ন্ত্রন র দপ্তর অনুনিাদে ারী  র্তমপক্ষঃ নেনে ো  নিটি 

োনরখঃ 

েং  ার্ মসমূহ সিয়সীিা সূচ  দানয়ত্ব 

নিনসম্বর, ২০১৫ 

পর্ মন্ত অজমে 

লক্ষয পনরিানপর 

এ   

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. সাংগঠনে  ব্যবস্থাপো 

১.১ নেনে ো  নিটি গঠে ০৬  

কেব্রুয়ানর,২০১৪ 

- - গঠিে প্রধাে নেয়ন্ত্র  

আিদানে ও রপ্তানে 

১.২ নেনে ো  নিটির সভা আনয়াজে নেেিাস অন্তর ০৩ ০৫ সভা/বছর নেনে ো  নিটি 

১.৩ শুদ্ধাচার ও সুশাসনের সিস্যা 

নচনহহে রণ ও সিাধানে আনলাচো 

আনয়াজে 

নেেিাস অন্তর ০১ ০৩ সভা/বছর নেনে ো  নিটি 

১.৪ দপ্তর/সংস্থা পর্ মানয় নেনে ো  নিটি 

গঠে ও নেজস্ব  ি মপনর ল্পো প্রেয়ণ 

গঠিে ও প্রণীে 

 

- - গঠিে ও 

প্রণীে 

 

প্রধাে নেয়ন্ত্র  

আিদানে ও রপ্তানে 

১.৫ শুদ্ধাচার কো াল পনয়ন্ট নেনয়াগ ৩১ নিনসম্বর, 

২০১৩ 

- - নেনয়াগকৃে নেনে ো  নিটি 

১.৬ কো াল পনয়ন্ট এর দানয়ত্ব- েমব্য 

নেধ মারণ  ও  ি মবন্টনে অন্তর্ভ মক্ত রণ 

জুে ২০১৫ - - নেধ মারণ ও 

অন্তর্ভ মনক্ত 

নেনে ো  নিটি  

২. সনচেেো বৃনদ্ধ 

২.১ শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নে সদর 

দপ্তনরর  ি ম েমানদর প্রনশক্ষণ 

জুে, ২০১৬ ০২ ০৫ প্রনশক্ষণার্থীর 

সংখ্যা 

নেনে ো  নিটি  

২.২ শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নে িাঠ 

পর্ মানর্র  ি ম েমানদর প্রনশক্ষণ 

জুে, ২০১৬ ০১ ০৩ প্রনশক্ষণার্থীর 

সংখ্যা 

নেনে ো  নিটি  

৩. সক্ষিো বৃনদ্ধ 

৩.১ প্রনশক্ষণ  ানরক্যযলানি “শুদ্ধাচার”  

অন্তর্ভ মক্ত রণ 

নিনসম্বর, 

২০১৫ 

- -- িনিউল 

সংখ্যা 

প্রধাে নেয়ন্ত্র  

আিদানে ও রপ্তানে 

৩.২ দপ্তর সংস্থার দাপ্তনর  স ল  ানজ 

ইউনেন াি ব্যবহার 

নিনসম্বর, 

২০১৫ 

অনজমে -- -- সদর দপ্তনরর স ল শাখা ও 

আঞ্চনল  অনেস 

       

৪. নবদ্যিাে এবং নুেে আইে ও নবনধ- নবধানের সংস্কার এবং প্রেয়ণ 

৪.১ আইে ও নবনধ-নবধানের সং লে নিনসম্বর, 

২০১৫ 

-- - - - 

৫. পুরস্কার প্রদাে 

৫.১ উত্তি চচ মার জন্য  ি ম েমানদর 

শুদ্ধাচার পদ  প্রদাে 

জুে, ২০১৬ ৫ ২৫ সংখ্যা প্রধাে নেয়ন্ত্র  

আিদানে ও রপ্তানে 

৬. কসবার িাে  উন্নীে রণ 

৬.১ দপ্তনরর ওনয়বসাইট হালোগাদ রণ  - - নেয়নিে - - 

৬.২ দপ্তনর ইন্টারনেট সুনবধা প্রদাে - - নেয়নিে - - 

৬.৩  ি ম েমা/ ি মচারীনদর  ি মনপানর্ানগ 

প্রনশক্ষণ  

জুে, ২০১৬ ০১ ১০ সংখ্যা সদর দপ্তনরর স ল শাখা ও 

আঞ্চনল  অনেস 

৬.৪ দরপত্র/ন ানটশে/নোটিশ 

ওনয়বসাইনট প্র াশ 

চলিাে - ১০০% শে রা হার সদর দপ্তর 



 

আিদানে ও রপ্তানে প্রধাে নেয়ন্ত্রন র দপ্তর অনুনিাদে ারী  র্তমপক্ষঃ নেনে ো  নিটি 

োনরখঃ 

েং  ার্ মসমূহ সিয়সীিা সূচ  দানয়ত্ব 

নিনসম্বর, ২০১৫ 

পর্ মন্ত অজমে 

লক্ষয পনরিানপর 

এ   

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭. স্বব্ছো ও জবাবনদনহো 

৭.১ অনভনর্াগ নেষ্পনত্তর জন্য কো াল 

পনয়ন্ট নেধ মারণ 

নিনসম্বর, 

২০১৫ 

- - - - 

৭.২ দ্রুেেি সিনয় অনভনর্াগ নেষ্পনত্ত ও 

অনভনর্াগ ারীন  অবনহে রণ 

জুে, ২০১৬ - ১০০% শে রা হার সদর দপ্তনরর স ল শাখা ও 

আঞ্চনল  অনেস 

৭.৩ অনভনর্াগ নেষ্পনত্ত সংক্রান্ত েথ্য 

ওনয়বসাইনট প্র াশ ও বানণজয 

িন্ত্রণালনয় কপ্ররণ 

জুে, ২০১৬ প্রনে িানসর ০৫ 

োনরনখর িনে 

প্রনে 

িানসর ০৫ 

োনরনখর 

িনে 

নেধ মানরে 

সিনয় 

সদর দপ্তনরর স ল শাখা ও 

আঞ্চনল  অনেস 

৭.৪ অেলাইনে অনভনর্াগ ব্যবস্থাপো 

পদ্ধনে প্রবেমে 

জুে, ২০১৬ - - - সদর দপ্তনরর স ল শাখা ও 

আঞ্চনল  অনেস 

৮. েথ্য অনধ ার আইে বাস্তবায়ে সংক্রান্ত 

৮.১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ি ম েমা িনোেয়ে িনোেীে - - িনোেীে সদর দপ্তর 

৮.২ দপ্তর/সংস্থার দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ি ম েমা 

িনোেয়ে ও ওনয়বসাইনট প্র াশ 

িনোেীে - - িনোেীে সদর দপ্তর 

৮.৩ দপ্তনরর স ল আইে- ানুে 

নবনধনবধাে ওনয়বসাইনট প্র াশ 

জুে, ২০১৬ - ১০০%  দনলল-

পত্রানদর 

শে রা হার 

সদর দপ্তর 

৮.৪ েথ্য অনধ ার আইে অনুর্ায়ী  েথ্য 

প্রদাে নেনিে  রা 

জুে, ২০১৬ - ১০০%  চানহদার 

শে রা হার 

সদর দপ্তর 

৯. অভযন্তরীণ মূল্যায়ে ও বানজট বরাদ্দ 

৯.১ শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়নের লনক্ষয 

মূল্যায়ে সভা 

জুে, ২০১৬ ১টি ৫টি সভা/বছর সদর দপ্তনরর স ল শাখা ও 

আঞ্চনল  অনেস 

৯.২ শুদ্ধাচার ক ৌশল ও  ি মপনর ল্পো 

বাস্তবায়নের লনক্ষয বানজট চানহদা 

কপ্ররণ 

িাচ ম, ২০১৬ - - নেধ মানরে 

সিনয় 

সদর দপ্তর 

১০.  ি মপনর ল্পো বাস্তবায়ে ও পনরবীক্ষণ 

১০.১ শুদ্ধাচার  ি মপনর ল্পো বাস্তবায়ে 

পনরবীক্ষণ 

চার িাস অন্তর ১টি ৪ সভা/বছর নেনে ো  নিটি 

১০.২ পনর ল্পো হালোগাদ রণ এবং 

ওনয়বসাইনট প্র াশ 

প্রনে অর্থ মবছর -- -- হালোগাদকৃে নেনে ো  নিটি 

১০.৩ জােীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ে ইউনেটি 

প্রনেনবদে কপ্ররণ 

প্রনে অর্থ মবছর - ১ প্রনেনবদে/ 

বছর 

শুদ্ধাচার কো াল পনয়ন্ট 

 

 (িনোজ ক্যিার রায়) 

 প্রধাে নেয়ন্ত্র  

 আিদানে ও রপ্তানে 



 

কো াল পনয়ন্ট  ি ম েমার দানয়ত্ব ও  েমব্যঃ 

 

 

১। জােীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ে  নিটির সভা আনয়াজে, ব্যবস্থাপো ও বাস্তবায়ে অগ্রগনে প্রনেনবদে বানণজয  

    িন্ত্রণালনয় কপ্ররণ  রা। 

২। দপ্তনর আগে কসবা গ্রহীোনদর অনভনর্াগ গ্রহণ ও নেষ্পনত্তর  ার্ মক্রি গ্রহণ ও েদারন   রা। 

৩। অনভনর্াগ নেষ্পনত্ত সংক্রান্ত েথ্য ওনয়বসাইনট প্র ানশর ব্যবস্থা  রা। 

৪।  ি ম েমা/ ি মচারীনদর প্রনশক্ষনণর আনয়াজে  রা। 

৫। কসবার িাে উন্নীে রণ এবং স্বচ্ছো ও জবাবনদনহো নেনিে রনণ প্রনয়াজেীয়  ি মন ৌশল প্রণয়ে ও বাস্তাবায়নে  

    পদনক্ষপ গ্রহণ  রা। 

৬। েথ্য অনধ ার আইে বাস্তবায়ে নেনিে  রা। 

 


