
দপ্তর/সংস্থার নাম: রপ্তানন উন্নয়ন ব্যুররা 

রপ্তানন উন্নয়ন ব্যুররার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম মপনরকল্পনা ২০২১-২০২২ 

ষান্মানসক (জুলাই-নিরসম্বর ২০২১) অগ্রগনত প্রনতরেদন 

কার্ মক্ররমর নাম কম মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়রনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছররর 

লক্ষ্ুমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগনত পনরেীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্ুমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অনজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানতষ্ঠাননক ব্যেস্থা………………………………..... 

১.১ নননতকতা কনমটির সভা আয় োজন সভো আয় োজজত ৪ সংখ্যা সনচে 

(প্রশাসন শাখা) 

৪ লক্ষ্ুমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

১.২ নননতকতা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন 

োস্তোনয়ত নসদ্ধান্ত ৬ % সনচে 

(প্রশাসন শাখা) 

১০০ লক্ষ্ুমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

১.৩ সুশাসন প্রনতষ্ঠার নননমত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  সভা 

অনুনষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পনরচালক(

সকাল) 

২ লক্ষ্ুমাত্রা  ১  ১    

অজমন ১ ১    

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা সনচে 

(প্রশাসন শাখা) 

২০ লক্ষ্ুমাত্রা  ১০  ১০    

অজমন - ২০    

১.৫ কম ম-পনররেশ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ম-

পজিয়েশ 

    ২ সংখ্যা ও 

তানরখ 

 

সনচে 

(প্রশাসন শাখা) 

৪ ও 

৩০-০৯-২০২১, 

৩০-১২-২০২১, 

৩০-০৩-২০২২, 

৩০-০৬-২০২২ 

লক্ষ্ুমাত্রা ১ ও 

৩০-০৯-

২০২১ 

১ ও 

৩০-১২-

২০২১ 

১ ও 

৩০-০৩-

২০২২ 

১ ও 

৩০-০৬-

২০২২ 

   

অজমন ১ ও 

৩০-০৯-

২০২১ 

১ ও 

৩০-১২-

২০২১ 

   

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম মপনরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমানসক 

পনরেীক্ষ্ণ প্রনতরেদন সংনিষ্ট মন্ত্রণালরয় 

দানখল ও স্ব স্ব ওরয়েসাইরর্ 

আপরলািকরণ 

কম মপনরকল্পনা  ও 

নত্রমানসক 

প্রনতরেদন 

দানখলকৃত ও 

আপরলািকৃত 

    ১ তানরখ সনচে 

(প্রশাসন) 

১০-৬-২১ 

 ও 

 

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

১৫-০৭-২২ 

লক্ষ্ুমাত্রা ১০-৬-২১ 

 ও 

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

 

১৫-০৪-২২ 

 

১৫-০৭-২২   ১০-৬-২১ 

তানররখ 

কম মপনরকল্প

না এেং 

১৫-১০-২১ 

তানররখ 

প্রর্ম 

নত্রমানসক 

প্রনতরেদন 

তথ্য 

োতায়রন 

প্রকাশ 

অজমন ১০-৬-২১ 

 ও 

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২    



কার্ মক্ররমর নাম কম মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়রনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছররর 

লক্ষ্ুমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগনত পনরেীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্ুমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অনজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওতোধীন  আঞ্চজিক/ র্োঠ পর্ মোয় ি 

কোর্ মোি  (প্রয়র্োজয ক্ষেয়ে) কর্তমক 

দানখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম মপনরকল্পনা ও পনরেীক্ষ্ণ  প্রনতরেদরনর 

ওপর নিিব্যাক প্রদান  

নিিব্যাক 

সভা/কম মশালা 

অনুনষ্ঠত 

   ৪ তানরখ সনচে 

(প্রশাসন) 

   ১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

১৫-০৭-২২ 

লক্ষ্ুমাত্রা ১৫-১০-২১ ১৫-০১-২২ 

 

১৫-০৪-২২ 

 

১৫-০৭-২২    

অজমন ০৭-১০-২১ ০৩-০১-২২ 

 

   

১.৮ শুদ্ধোচোি পুিস্কোি প্রদোন এেং 

পুিস্কোিপ্রোপ্তয়দি তোজিকো ওয় েসোইয়ে 

প্রকোশ 

প্রদত্ত পুিস্কোি     ১ তোজিখ সনচে 

(প্রশাসন) 

৩০-০৬-২০২২ লক্ষ্ুমাত্রা    ৩০-০৬-

২০২২ 

   

অজমন 

 

 

- -    

২.  আজথ মক ব্যেস্থোপনো উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম েছররর ক্রয়-

পনরকল্পনা  (প্রকরল্পর  অনুরমানদত োনষ মক 

ক্রয় পনরকল্পনাসহ)   ওরয়েসাইরর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পনরকল্পনা 

ওরয়েসাইরর্ 

প্রকানশত 

২ তানরখ উপ-

পনরচালক 

(প্রশাসন শাখা) 

৩০-০৯-২০২২ 

(রাজস্ব) 

ও 

৩০-০৯-২০২২ 

(প্রকল্প) 

 

লক্ষ্ুমাত্রা ৩০-০৯-

২০২১ 

     রাজস্ব 

এেং 

প্রকরল্পর 

অনুরমানদ

ত োনষ মক 

ক্রয়  ২৯-

০৮-২০২১ 

এেং ২৬-

০৯-২১ 

তানররখ )   

ওরয়েসাই

কর্ প্রকাশ 

করা 

হরয়রছ। 

অজমন ২৯-০৮-

২০২১ এেং 

২৬-০৯-২১ 

    

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা প্রকল্প 

পনরচালক 

(BCFEC 

প্রকল্প) 

PSC=২ 

PIC=১ 

সর্ বম োট=৩ 

লক্ষ্ুমাত্রা  ১ ১ ১   ১ টি PSC 

সভো 

সম্পন্ন 

অজমন ১ -    

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ % প্রকল্প 

পনরচালক 

(BCFEC 

প্রকল্প) 

১০০ লক্ষ্ুমাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন ১ ২    



কার্ মক্ররমর নাম কম মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়রনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছররর 

লক্ষ্ুমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগনত পনরেীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্ুমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অনজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৪ প্রকল্প সমানপ্ত কশরষ প্রকরল্পর সম্পদ 

(র্ানোহন, কনম্পউর্ার, আসোেপত্র 

ইতুানদ) নেনি কমাতারেক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর সম্পদ 

নেনি কমাতারেক 

হস্তান্তনরত 

    ২ তোজিখ প্রকল্প 

পনরচালক 

(BCFEC 

প্রকল্প) 

৩০.৬.২২ লক্ষ্ুমাত্রা    ৩০.৬.২২    

অজমন - -    

৩. শুদ্ধাচার সংনিষ্ট এেং দুনীনত প্রনতররারি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রম……………..২০ (অগ্রোজধকোি জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কোর্ মক্রর্) 

৩.১ ইরলকট্রননক ও ক্ষর্োেোইি 

নিনানিয়াল সোজভ ময়সি  মাধ্যরম Self 

Certification নি প্রদান কসো 

চালুকরণ। 

নেকাশ, ররকর্, 

ইউকুাশ, নভসা 

কাি ম ও মাস্টার 

কারি মর মাধ্যরম 

Self 

Certificati

on এর নি প্রদান 

কসো চালুকরণ।  

 

৪ তানরখ সনচে 

(প্রশাসন) 

৩০.৬.২২ লক্ষ্ুমাত্রা    ৩০.৬.২২    

অজমন - -    

৩.২ ব্যযয়িোি প্রদত্ত ক্ষসেোসমূয়েি জেষয়  

অংশীজয়নি (Stakeholder) সোয়থ 

র্তজেজনর্  সভো 

 

ব্যযয়িোি প্রদত্ত 

ক্ষসেোসমূয়েি 

জেষয়  উপি 

অংশীজয়নি 

(Stakehold

er) সোয়থ 

র্তজেজনর্  সভো 

আয় োজন 

৪ সংখ্যা সনচে 

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্ুমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

৩.৩ অনলাইন Exporter’s 

Registration চালুকরণ 

অনলাইন 

Exporter’s 

Registrati

on চালুকরণ 

৪ তানরখ পনরচালক 

 (পণ্য) 

৩০-০৬-২২ লক্ষ্ুমাত্রা    ৩০.৬.২২    

অজমন - -    

৩.৪ রপ্তানন আরয়র পনরসংখ্যান শতভাগ 

প্রনত মারস তথ্য োতায়রন  প্রকাশ। 

রপ্তানন আরয়র 

পনরসংখ্যান 

শতভাগ প্রনত 

মারস তথ্য 

োতায়রন 

প্রকানশত। 

 

 

৪ % পনরচালক 

(নীনত ও 

পনরকল্পনা) 

১০০ লক্ষ্ুমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    



কার্ মক্ররমর নাম কম মসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়রনর 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছররর 

লক্ষ্ুমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগনত পনরেীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্ুমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমন 

অনজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৫ রপ্তাননকাররদর কির্ারেজ হালনাগাদ 

করর তথ্য োতায়রন প্রকাশ 

রপ্তাননকাররদর 

কির্ারেজ 

হালনাগাদ করর 

তথ্য োতায়রন 

প্রকানশত। 

৪ তানরখ পনরচালক 

(পণ্য) 

৩০.৬.২২ লক্ষ্ুমাত্রা    ৩০.৬.২২    

অজমন - -    

জে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রজর্য়কি কোর্ মক্রর্ প্রয়র্োজয নো েয়ি তোি কোিণ র্ন্তব্য কিোয়র্ উয়েখ কিয়ত েয়ে। 


