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আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, িওগাঁ এর কম ি সম্পােদির সানব িক নিত্র 

[Overview of the Performance of Office of the Asst. Controller of Imports & Exports, Naogaon] 
 

 

সাম্প্রনতক অজিি, িযাদলঞ্জ এবাং িনবষ্যত পনরকল্পিা: 

 

 সাম্প্রনতক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রধাি অজিি সমূহঃ সেবাগ্রহীতাদের দ্রুত সেবাপ্রোন নননিতকরণ এবং েপ্তদরর 

কার্ যক্রম স্বচ্ছতা আনয়দনর জন্য অনলাইন ননবন্ধন সেবা Online Licensing Module (OLM) গত ০১/০৭/২০১৯ 

তানরদে সেদক চালু হদয়দে। আমোনন এবং রপ্তাননকরাকগণ ঘদর বদে অনলাইদন আদবেন কদর ঘদর বদেই েনে প্রাপ্ত হদচ্ছন। 

ফদল করনাকালীন সকান ধরদণর জটিলতা োড়াই অত্র েপ্তর ননরনবনচ্ছন্ন সেবা প্রোন করদত েক্ষম হদয়দেন। েপ্তদরর ননদজস্ব 

ওদর্বোইট ততরী ও হালনাগাদের মাধ্যদম েকল তথ্য ও সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রোন করা হদচ্ছ। বানষ যক প্রনতদবেন ২০২০-

২০২১ সমাতাদবক গত ১লা জুলাই ২০২০ হদত ৩০সে জুন ২০২১ পর্ যন্ত আমোনন ননবন্ধন েনে (আইআরনে) বানণনজিক ৩৩টি, 

রপ্তানন ননবন্ধন েনে (ইআরনে) ০৫টি, আইআরনে নেল্প (এডহক) ০৮টি জারী করা হদয়দে। সর্োদন আদবেন ননস্পনির হার 

৯৭.৮৩%।  

  

 সমস্যা ও িযাদলঞ্জসমূহ: 

েপ্তদরর সাম্প্রনতক সমদয়র সমস্যা ও িযাদলঞ্জ সমূদহর মদে অন্যতম হদে জিবল সাংকট। এ সাংকদটর কারদণ নবনিন্ন ধরদণর 

নিবন্ধি সিেপত্র জানর ও িবায়ি এবাং মাঠ পর্ িাদয় পনরেশ িি করা অতযন্ত দুষ্কর হদয় পদড়দছ।  

 িনবষ্যৎপনরকল্পিাঃ 

বতিমাি সরকাদরর ‘নিব িািিী ইশদতহার ২০১৮’, ‘সপ্রনক্ষত পনরকল্পিা ২০২১-২০৪১’, ‘বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ মহাপনরকল্পিা 

২১০০’ এবাং ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়দির লদক্ষয অদটাদমশদির মােদম েপ্তদরর সসবা প্রোি প্রনক্রয়া সহজীকরণসহ েপ্তদরর 

কার্ িক্রদম অনধকতর স্বেতা, গনতশীলতা ও েক্ষতা আিয়দির লদক্ষয প্রধাি নিয়ন্ত্রক েপ্তর কর্তিক িালুকৃত অিলাইি লাইদসনন্সাং 

মনিউল (Online Licensing Module) এর সুনবধানে সসবাগ্রহীতাদের সোরদগাড়ায় আরও িাদলািাদব সপৌৌঁদছ সেয়া।  

 

 ২০২২-২০২৩ অর্ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রধাি অজিিসমূহ: 

 OLM(Online Licensing Module)ব্যবস্থার মােদম সকল প্রকার সসবা প্রোি প্রনক্রয়া সহজীকরণ নিনিত করা। 

 সসবাগ্রহীতার সোরদগাড়ায় সকল সসবা সপৌৌঁদছ সেয়া।  

 সরকাদরর আমোনি িীনত আদেশ ও রপ্তানি িীনত র্র্ার্র্িাদব বাস্তবায়দি সহায়তা করা। 

 সসবাপ্রার্ীদের সমস্যার দ্রুততম সমদয়র মদে সমাধাি। 

  



প্রস্তাবিা 

 

প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, সেতা ও জবাবনেনহ সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্র্ার্র্ ব্যবহার নিনিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

 

সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, িওগাঁ 

 

এবাং 

 

প্রধাি নিয়ন্ত্রক, আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ঢাকা 

এর মদে ২০২২ সাদলর জুি মাদসর ২৪ তানরদে এই বানষ িক কম িসম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হল। 

 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ নিম্ননলনেত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলি: 

 

 

 

  



সসকশি  ১ 
 

রূপকল্প, অনিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রধাি কার্ িাবনল 

 

১.১. রূপকল্প:  

নিবন্ধিসহ অন্যান্য সসবাপ্রোি কার্ িক্রম নবশ্বমাদি উনন্নতকরণ।  

 

১.২. অনিলক্ষয : 

অিলাইি সসবাপ্রোি পদ্ধনত সহজীকরণ আধুনিকায়ি ও যুদগাপদর্াগী করার মােদম ব্যবসা বান্ধব পনরদবশ ততরী।  

 

১.৩ কম িসম্পােদির সক্ষত্র :  

(ক) েপ্তদরর সসবা প্রোি কার্ িক্রমসমূহ সম্পূণ িরূদপ অদটাদমশদির আওতায় সসবা সসবগ্রহীতার সোরদগাড়ায় সপৌদছ সেওয়া; 

(ে) আমোনি অনুকূল পনরদবশ সৃনষ্ট; 

(গ) রপ্তানি সহায়ক কার্ িক্রম বৃনদ্ধর মােদম আন্তজিানতক বানণদজয িারসাম্য আিয়ি;  

(ঘ) নশল্প সহায়ক পনরদবশ উন্নয়দি ভূনমকা পালি; 

(ঙ) কম িপনরদবশ উন্নয়ি ও সসবাসমূদহর সহনজকরণ।  

 

সুশাসি ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদির সক্ষত্র (মন্ত্রীপনরষে নবিাগ কর্তিক নিধ িানরত) 

১। সুশাসি ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রম সজারোরকরণ 

সুশাসি আিয়দির লদক্ষয বানণনজয মন্ত্রণালয় হদত আমোনি ও রপ্তানি অনধেপ্তদরর সসবা গ্রহণকারী ব্যনি বা প্রনতষ্ঠাদির    

অনিদর্াগ গ্রহণকারী কম িকতিা মদিািয়দির তানলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা হদয়দছ। প্রনিক েপ্তদর অনিদর্াগ জিাদিার জন্য 

প্রনিক েপ্তদরর সটনলদফাি িম্বর ওদয়বসাইদট প্রকাশা করা হদয়দছ। সর্দহতু অত্র েপ্তদরর সকল সসবা অিলাইদি প্রোি করা হয় 

সসদহতু সসবগ্রহীতাদের সময় অপিয় সরাধ ও হয়রানি সর্দক নবরত রােদত অনফদস  উপনস্থত িা হওয়ার পরামশ ি প্রোি করা হয়। 

 

 

১.৪ কার্ িাবনল: 

 

(ক) ব্যবসা-বানণজয বৃনদ্ধ ও নশদল্পর নবকাদশ আমোনিকারক, রপ্তানিকারক ও ইদেন্টরদের অনুকূদল আমোনি নিবন্ধি ও নিবন্ধি 

সিেপত্র (IRC) জানর, রপ্তানি নিবন্ধি ও নিবন্ধি সিেপত্র (ERC) জানর, ইদেনন্টাং সানি িদসর নিবন্ধি ও রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র (ইদেনন্টাং সানি িদসস) জানর এবাং নশল্প প্রনতষ্ঠাদির নিবন্ধি ও নিবন্ধি সিেপত্র ( Industrial IRC)জানরসহ 

জানরকৃত নিবন্ধি সিেপত্রসমূহ বানষ িক িবায়দির মােদমসরকাদরর করব্যনতত রাজস্ব প্রানপ্ত নিনিতকরণ। 

 

(ে) তবদেনশক নবনিদয়াগ বৃনদ্ধর সক্ষদত্র সর্ৌর্ ও নবদেশী উদযাদগ প্রনতনষ্ঠত প্রনতষ্ঠািদক ব্যবসানয়ক সহায়তা প্রোি। 

(গ) সরকানর নবনিন্ন মন্ত্রণালয়, নবিাগ এবাং েপ্তর তর্া: শুল্ক কর্তিপক্ষ, নবনিদয়াগ উন্নয়ি কর্তিপক্ষ, বস্ত্র েপ্তর, নবনসক ইতযানের 

কার্ িক্রদমর সাদর্ সহায়ক ভূনমকা পালি। 

(ঘ) আমোনি িীনত আদেশ (IPO) ও রপ্তানি িীনতর আদলাদক সমদয় সমদয় গণনবজ্ঞনপ্ত জানরসহ প্রদয়াজিীয় পরামশ ি, ব্যাখ্যা ও   

মতামত প্রোিসহ ইহার বাস্তবায়দি সহায়তা প্রোি। 



সসকশি  ২ 

েপ্তদরর নবনিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম ি সম্পােি 

সূিকসমূহ 

(Performanc

e Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিি 

লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ নিধ িানরত লক্ষযমাত্রা অজিদির সক্ষদত্র 

সর্ৌর্িাদব োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/নবিাগ/সাংস্থাসমূদহর িাম 

উপাত্তসূত্র 

[Sources of data] 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. আমোনিকারক, 

রপ্তানিকারক ও ইদেন্টদের 

অনুকূদল নিবন্ধি সিেপত্র 

প্রোি বৃনদ্ধ  

নিবনন্ধত 

আমোনিকারক,র

প্তানিকারক ও 

ইদেন্টরগদণর 

সাংখ্যা 

% ৬.৫ ৭.০ ৭.৫ ৮ ৮.৫ 
আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, িওগাঁ। 
OLM এর িাটাদবজ 

২.প্রদেয় নিবন্ধি সিেপত্রসমূহ 

িবায়ি বৃনদ্ধ 

িবায়দির সাংখ্যা 
% ৫.৫ ৬ ৬.৫ ৭ ৭.৫ 

আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর 

েপ্তর, িওগাঁ। 
OLM এর িাটাদবজ 

 

 *  সামনয়ক (provisional) তথ্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সসকশি  ৩ 

কম িসম্পােি পনরকল্পিা 

 

 

 

[২] রপ্তানি 

সহায়ক 

কার্ িক্রম 

সম্পােি 

 

 

২৫ 

[৩.১] 

রপ্তানি নিবন্ধি সিেপদত্রর 

আদবেি নিষ্পনত্তকরণ 

[৩.১.১] ইসুযকৃত সিেপত্র গড় % ১০ ৯৮ ৯৯ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ 

[৩.২] রপ্তানি নিবন্ধি সিেপত্র 

িবায়ি 
[৩.২.১] িবায়িকৃত সিেপত্র গড় % ৫ ৯৭.৫ ৯৮ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ 

[৩.৪] 

মদে ইদেনন্টাং নিবন্ধি 

সিেপদত্রর আদবেি নিষ্পনত্তকরণ 

[৩.৪.১] ইসুযকৃত সিেপত্র গড় % ৫ ৯৯ ৯৯ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ 

[৩.৫] ইদেনন্টাং নিবন্ধি সিেপত্র 

িবায়ি [৩.৫.১] িবায়িকৃত সিেপত্র গড় % ৫ ৯৮ ৯৮ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ 

[৩] নশল্প 

সহায়ক 

পনরদবশ 

উন্নয়ি 

২০ 

[৪.১] 

এিহক নশল্প আইআরনসর 

আদবেি নিষ্পনত্তকরণ 

[৪.১.১] সুপানরশকৃত এিহক 

নশল্প আইআরনস 
গড় % ১০ ৯৯ ৯৯ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ 

[৪.২] এিহক নশল্প আইআরনস 

নিয়নমতকরণ  

[৪.২.১] সুপানরশকৃত এিহক 

নশল্প আইআরনস 

নিয়নমতকরণ 

গড় % ৫ ৯৯ ৯৮.৫ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ 

[৪.৩] নশল্প আমোনি নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি 
[৪.৩.১] িবায়িকৃত সিেপত্র গড় % ৫ ৯৯ ৯৯ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ 

 

 

কম িসম্পােদি

র সক্ষত্র 

 

সক্ষদত্রর 

মাি) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূিক 

(Performance Indicators) 

গিিা 

পদ্ধনত 

(calculation 

methods) 

একক 

(Unit) 

কম ি 

সম্পােি 

সূিদকর 

মাি 

(Weight of 

Performance
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০২২-২০২৩ 

(Target/ Criteria Value forfiscal year 

2022-2023) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection)  

(২০২৩-২৪) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection)  

(২০২৪-২৫) 

২০২০

-

২০২১ 

২০২১

-

২০২২ 

অসাধারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

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

[১] আমোনি 

অনুকূল 

পনরদবশ সৃনষ্ট 

২৫ 

[২.১] 

বানণনজযক আমোনি নিবন্ধি 

সিেপদত্রর আদবেি নিষ্পনত্তকরণ 

[২.১.১] ইসুযকৃত সিেপত্র গড় % ১৫ ৯৭ ৯৮.৫ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ 

[২.২] বানণনজযক আমোনি 

নিবন্ধি সিেপত্র িবায়ি 
[২.২.১] িবায়িকৃত সিেপত্র গড় % ১০ ৯৭ ৯৯ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ 



সুশাসি  ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদির সক্ষত্র :  (মন্ত্রী পনরষে নবিাগ কর্তিক নিধ িানরত) 

 

কম িসম্পােদির 

সক্ষত্র 

 

সক্ষদত্রর 

মাি 

 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গিিা পদ্ধনত 

(calculation 

methods) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি সূিদকর মাি 

(Weight of 

PerformanceIndicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০২২-২০২৩ 

(Target/ Criteria Value forfiscal 

year 2022-2023) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection)  

(২০২৩-২৪) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection)  

(২০২৪-২৫) 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অসাধারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

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

সুশাসি ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদমর 

বাস্তবয়ি 

সজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

 

শুদ্ধািার 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ত 

 

  ১০   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

২) ই-িন্যিান্স-

উদ্ভাবি 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

 

ই-গিন্যিান্স-উদ্ভাবি 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ত 

 

 

  ১০   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

৩) তথ্য 

অনধকার 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

 

৩। তথ্য অনধকার 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ত 

 

 

  ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

৪) অনিদর্াগ 

প্রনতকার 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

 

৪। অনিদর্াগ 

প্রনতকার 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ত 

 

  ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

৫) সসবা 

প্রোি 

প্রনতশ্রুনত 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

 

৫। সসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত 

কম িপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ত 

 

 

  ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   
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সাংদর্াজিী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ  

ক্রনমক িম্বর শব্দ সাংদক্ষপ 

 

নববরণ/পূণ িরূপ 

১ BIDA Bangladesh Investment Development Authority 

২ CCI&E Chief Controller of Imports & Exports 

৩ CP Clearance Permit. 

৪ EP Export Permit 

৫ ERC Export Registration Certificate 

৬ IP Import Permit 

৭ IND IRC Industrial Import Registration Certificate 

৮ IRC Import Registration Certificate 

৯ IPO Import Policy Order 

১০ OLM Online Licensing Module 

১১ LC Letter of Credit 

১২ VAT Value Added Tax 

১৩ TIN Tax Identification Number 



সাংদর্াজিী ২ : 

কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক 

ক্রনমক িাং  কার্ িক্রম কম ি সম্পােি 

সূিকসমূহ 

বাস্তবায়িকারী শাো/েপ্তর লক্ষযমাত্রা অজিদির 

প্রমাণক 

১ 

২.১ 

আমোনি নিবন্ধি সিেপদত্রর(IRC) 

আদবেি নিষ্পনত্তকরণ 

ইসুযকৃত সিেপত্র আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

িওগাঁ। 

OLM এর 

িাটাদবজ  

২.২ 

আমোনি নিবন্ধি সিেপত্র িবায়ি িবায়িকৃত সিেপত্র  আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

িওগাঁ। 

OLM এর 

িাটাদবজ  

২ 

৩.১ 

রপ্তানি নিবন্ধি সিেপদত্রর আদবেি 

নিষ্পনত্তকরণ 

ইসুযকৃত সিেপত্র আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

িওগাঁ। 

OLM এর 

িাটাদবজ  

৩.২ 

রপ্তানি নিবন্ধি সিেপত্র (ERC) 

িবায়ি 

িবায়িকৃত সিেপত্র আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

িওগাঁ। 

OLM এর 

িাটাদবজ  

৩.৩ 

ইদেনন্টাং নিবন্ধি সিেপদত্রর আদবেি 

নিষ্পনত্তকরণ 

ইসুযকৃত সিেপত্র আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

িওগাঁ। 

OLM এর 

িাটাদবজ  

৩.৪ 

ইদেনন্টাং নিবন্ধি সিেপত্র ( 

Indenting ERC) িবায়ি 

িবায়িকৃত সিেপত্র আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

িওগাঁ। 

OLM এর 

িাটাদবজ  

৩ 

৪.১ 

এিহক নশল্প আইআরনসর আদবেি 

নিষ্পনত্তকরণ 

সুপানরশকৃত এিহক 

নশল্প আইআরনস 

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

িওগাঁ। 

OLM এর 

িাটাদবজ  

৪.২ 

এিহক নশল্প আইআরনস নিয়নমতকরণ  সুপানরশকৃত এিহক 

নশল্প আইআরনস 

নিয়নমতকরণ  

আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

িওগাঁ। 

OLM এর 

িাটাদবজ  

৪.৩ 

নশল্প আমোনি নিবন্ধি সিেপত্র 

(Industrial IRC)িবায়ি 

িবায়িকৃত সিেপত্র আমোনি ও রপ্তানি 

সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, 

িওগাঁ। 

OLM এর 

িাটাদবজ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

সাংদর্াজিী ৩:  

 

অন্য অনফদসর সদে সাংনিষ্ট কম িসম্পােি সূিকসমূহ  

 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােি 

সূিক 

সর্ সকল অনফদসর সাদর্ 

সাংনিষ্ট  

 

সাংনিষ্ট অনফদসর সাদর্ কার্ িক্রম সমন্বদয়র সকৌশল 

নশল্প প্রনতষ্ঠাদির আমোনি 

নিবন্ধি সিেপত্র জানরর 

সুপানরশ 

সুপানরশ জানর  বাাংলাদেশ নবনিদয়াগ উন্নয়ি 

কর্তিপক্ষ (নবিা) 

 

আন্ত অনফস নিয়দমত সর্াগাদর্াগ বৃনদ্ধ এবাং 

সসবাগ্রহীতাদের নিদয় সিা করা সর্দত পাদর। 

নশল্প প্রনতষ্ঠাদির আমোনি 

নিবন্ধি সিেপত্র জানরর 

সুপানরশ 

সুপানরশ জানর নবনসক আন্ত অনফস নিয়দমত সর্াগাদর্াগ বৃনদ্ধ এবাং 

সসবাগ্রহীতাদের নিদয় সিা করা সর্দত পাদর। 

 

 

            

            

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিরিষ্টঃ ‘খ’  

মরিপরিষদ রিভাগ কর্তকৃ রির্াৃরিত সুিাসিমূলক কমপৃরিকল্পিাসমূহ 

সংয াজিী



সাংদর্াজিীঃ ৪ 

                     আঞ্চনলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল কম ি-পনরকল্পিা, ২০২২-২০২৩  

 

আঞ্চনলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র িাম: আমোনি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, িওগাঁ। 

 

কার্ িক্রদমর িাম 

কম িসম্পা

েি সূিক 

 

সূিক 

এর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ িবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিি 

১ম 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪র্ ি 

সকায়াট িার 

সমাট 

অজিি 

অনজিত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানতষ্ঠানিক ব্যবস্থা………………………………..... 

 ১.১ তিনতকতা কনমটির সিা আদয়াজি সিা 

আদয়ানজত 
২ সাংখ্যা প্রশাসি ৪ 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিি      

১.২ তিনতকতা কনমটির সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত 

নসদ্ধান্ত 
৪ % প্রশাসি ৮০ 

লক্ষযমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অজিি      

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমত্ত 

অাংশীজদির (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সিা 

অনুনষ্ঠত 

সিা ৪ সাংখ্যা প্রশাসি ৪ 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিি 
     

১.৪ শুদ্ধািার সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি  

প্রনশক্ষণ 

আদয়ানজত 
২ সাংখ্যা প্রশাসি ২ 

লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজিি      

১.৫ কম ি-পনরদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থযনবনধ 

অনুসরণ/টিওএেইভুি অদকদজা 

মালামাল নিষ্পনত্তকরণ /পনরষ্কার-

পনরেন্নতা বৃনদ্ধ, মনহলাদের জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা ইতযানে  

উন্নত কম ি-

পনরদবশ 

৩ 

সাংখ্যা 

ও 

তানরে 

প্রশাসি 

২ 

৩০.০৯.২২ 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষযমাত্রা 

 

১ 

৩০.০৯.২২ 
  

১ 

৩০.০৬.২৩ 
 

 কম িপনরকল্পিা  

সাংযুিঃ-১ 

অজিি 

     

  



-২- 

২.  ক্রদয়র সক্ষদত্র শুদ্ধািার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ি বছদরর 

ক্রয়-পনরকল্পিা  ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

ক্রয়-পনরকল্পিা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকানশত 

৩ তানরে প্রশাসি ৩১.০৭.২২  লক্ষযমাত্রা ৩১.০৭.২২        

অজিি 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধািার সাংনিষ্ট এবাং দুিীনত প্রনতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম…………….. (অগ্রানধকার নিনত্তদত ১  িাংসহ নুযিতম ৪ টি কার্ িক্রম) 

৩.১ সসবা প্রোদির সক্ষদত্র 

সরনজস্টাদর প্রদেয় সসবার 

নববরণ ও সসবাগ্রহীতার 

মতামত সাংরক্ষণ 

সরনজস্টার 

হালিাগােকৃত 
৮ % প্রশাসি ১০০ 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিি 

    

 

৩.২ গিশুিািী আদয়াজি  আদয়াজিকৃত 

গিশিািী  
৮ সাংখ্যা প্রশাসি ২ 

লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজিি      

৩.৩ শাো পনরেশ িি  পনরেশ িিকৃত শাো  
৮ সাংখ্যা প্রশাসি ২ 

লক্ষযমাত্রা ১  ১     

অজিি      

৩.৪ সহল্প সিস্ক স্থাপি  স্থাপিকৃত সহল্পদিস্ক  
৮ তানরে প্রশাসি ৩০.০৯.২০২২ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.০৯.২২       

অজিি       

 

নব:দ্র:- সকাি ক্রনমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 

 

১.৫ আমোনি ও রপ্তানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, রাজশাহী এর শুদ্ধািার কম িপনরকল্পিা ২০২২-২৩ এর ১.৫ এর কম িপনরকল্পিা নিম্নরুপ  

 

ক্রনমক 

িাং 
কার্ িক্রম বাস্তবায়ি প্রনক্রয়া প্রমািক 

১। পনরস্কার পনরেন্নতা বৃনদ্ধ পনরস্কার পনরেন্নতা বৃনদ্ধ করার র্াবতীয় ব্যবস্থা করা হদব অনফস আদেশ, ছনব 

২। মনহলাদের জন্য পৃর্ক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা মনহলাদের জন্য পৃর্ক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা হদব ছনব 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সাংদর্াজিীঃ ৬ 

অনিদর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম ি-পনরকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

 

কা কৃ্রযমি ক্ষেত্র 

 
মাি 

কা কৃ্রম 

 

কমসৃম্পাদি 

সূচক 

একক 

 

কম ৃ

সম্পাদি 

সূচযকি 

মাি 

প্রকৃত অজৃি 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অজৃি 

২০২১-২২ 

লেযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসার্ািণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাযিি 

রিযে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারিক ১৪ 

[১.১] অরভয াগ রিষ্পরত্ত কমকৃতাৃ 

(অরিক) ও আরপল কমকৃতাৃি তথ্য 

ওযেিসাইযে এিং রজআিএস 

সফেওেযাযি (প্রয াজয ক্ষেযত্র) 

ত্রত্রমারসক রভরত্তযত হালিাগাদকিণ  

[১.১.১]  অরিক ও আরপল 

কমকৃতাৃ তথ্য হালিাগাদকৃত 

এিং ওযেিসাইযে 

আপযলাডকৃত 

সংখ্যা 

 
৪   ৪ ৩    

[১.২] রিরদষৃ্ট সমযে অিলাইি/ 

অফলাইযি প্রাপ্ত অরভয াগ রিষ্পরত্ত  
[১.২.১] অরভয াগ রিষ্পরত্তকৃত  % 

৭ 

  
  ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অভিয োগ ভিস্পভি সংক্রোন্ত 

মোভসক প্রভিযেদি উর্দ্ধিি কর্তধপক্ষ 

েরোের প্রপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রভিযেদি প্রপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

 সেমতা অজৃি 

 
১১ 

[২.১] কমকৃতাৃ/কমচৃািীযদি 

অরভয াগ প্ররতকাি ব্যিস্থা এিং 

রজআিএস সফেওেযাি রিষেক 

প্ররিেণ আযোজি 

[২.১.১] প্ররিেণ আযোরজত সংখ্যা 
৪ 

 
- - ২ ১ - -  

[২.২] ত্রত্রমারসক রভরত্তযত পরিিীেণ 

এিং ত্রত্রমারসক পরিিীেণ প্ররতযিদি 

উরৃ্ধ্তি কর্তপৃযেি রিকে ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রত্রমারসক প্ররতযিদি 

ক্ষপ্ররিত 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.৩] অরভয াগ প্ররতকাি ব্যিস্থাপিা 

রিষযে ক্ষেকযহাল্ডািগযণি সমন্বযে 

অিরহতকিণ সভা আযোজি 

[২.৩.১] সভা আযোরজত সংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

সংয াজিীঃ ৭ 

ক্ষসিা প্রদাি প্ররতশ্রুরত িাস্তিােি কম-ৃপরিকল্পিা, ২০২২-২০২৩  

 

কা কৃ্রযমি 

ক্ষেত্র 

 

মাি 
কা কৃ্রম 

 

কমসৃম্পাদি 

সূচক 

একক 

 

কমসৃম্পাদি 

সূচযকি মাি 

প্রকৃত অজৃি 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজৃি 

২০২০-২১ 

লেযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসার্ািণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাযিি 

রিযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারিক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রমারসক রভরত্তযত ক্ষসিা প্রদাি 

প্ররতশ্রুরত সংক্রান্ত পরিিীেণ করমটি 

পুিগঠৃি 

[১.১.১] করমটি 

পুিগঠৃিত 
সংখ্যো ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রত্রমারসক রভরত্তযত ক্ষসিা প্রদাি 

প্ররতশ্রুরত সংক্রান্ত পরিিীেণ করমটিি 

সভাি রসদ্ধান্ত িাস্তিােি 

[১.২.১] রসদ্ধান্ত 

িাস্তিারেত এিং 

প্ররতযিদি ক্ষপ্ররিত 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] ক্ষসিা প্রদাি প্ররতশ্রুরত রিষযে 

আওতার্ীি দপ্তি/সংস্থাি সমন্বযে 

ত্রত্রমারসক রভরত্তযত সভা আযোজি 

[১.৩.১] সভা 

আযোরজত 

সংখ্যা 

 
২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈমোভসক ভিভিযি ক্ষসিা প্রদাি 

প্ররতশ্রুরত হালিাগাদকিণ (আওতার্ীি 

দপ্তি/সংস্থাসহ)   

[১.৪.১] হালিাগাদকৃত 
সংখ্যা 

 

৯ 

 
  ৪ ৩ ২ ১  

সেমতা অজৃি  ৭ 

[২.১] ক্ষসিা প্রদাি প্ররতশ্রুরত রিষেক 

কমিৃালা/প্ররিেণ/যসরমিাি আযোজি  

 

[২.১.১] প্ররিেণ/ 

কমিৃালা আযোরজত 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  ক্ষসিা প্রদাি প্ররতশ্রুরত রিষযে 

ক্ষেকযহাল্ডািগযণি সমন্বযে 

অিরহতকিণ সভা আযোজি 

[২.২.১]  অিরহতকিণ 

সভা আযোরজত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 

 



সংয াজিীঃ ৮ 

তথ্য অরর্কাি রিষযে ২০২২-২০২৩ অর্ ৃিছযিি িারষকৃ কমপৃরিকল্পিা  

 

কম িসম্পােদির 

সক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম ি 

সম্পােি 

সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজিি 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিি 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অনত উত্তম উত্তম িলনত মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানতষ্ঠানিক ১০ 

[১.১] তথ্য অনধকার আইি অনুর্ায়ী 

নিধ িানরত সমদয়র মদে তথ্য প্রানপ্তর 

আদবেি নিষ্পনত্ত 

[১.১.১] নিধ িানরত সমদয়র মদে 

তথ্য প্রানপ্তর আদবেি নিষ্পনত্ত 
% ৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সক্ষমতা বৃনদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বতঃ প্রদণানেতিাদব প্রকাশদর্াগ্য 

সকল তথ্য হালিাগাে কদর ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালিাগােকৃত তথ্য 

ওদয়বসাইদট প্রকানশত 

তানরে 

 
৪   

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩   

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] বানষ িক প্রনতদবেি প্রকাশ  
[১.৩.১] ননধ যানরত েমদয় বানষ িক 

প্রনতদবেি প্রকানশত  
তানরে  ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর কযাটালগ 

ও ইিদিক্স ততনর/ হালিাগােকরণ 

[১.৪.১]  তদথ্যর কযাটালগ  ও 

ইিদিক্স প্রস্তুতকৃত/হালিাগােকৃত 
তানরে ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[১.৫] তথ্য অনধকার আইি ও নবনধনবধাি 

সম্পদকি জিসদিতিতা বৃনদ্ধকরণ 
[১.৫.১]  প্রিার কার্ িক্রম সম্পন্ন সাংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ ও এর 

নবনধমালা, প্রনবধািমালা, স্বতঃপ্রদণানেত 

তথ্য প্রকাশ নিদে িনশকাসহ সাংনিষ্ট নবষদয় 

কম িকতিা/কম িিারীদের প্রনশক্ষণ আদয়াজি    

[১.৬.১] প্রনশক্ষণ আদয়ানজত সাংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অনধকার েংক্রান্ত প্রদতিকটি 

তত্রমানেক অগ্রগনত প্রনতদবেন ননধ যানরত 

েমদয় ওদয়বোইদটর তথ্য অনধকার 

সেবাবদে প্রকাে 

[১.৭.১] তত্রমানেক অগ্রগনত 

প্রনতদবেন ওদয়বোইদটর তথ্য 

অনধকার সেবাবদে প্রকানেত 

সাংখ্যা  ০২   ৪ ৩ ২ ১  
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