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  দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমমশনাররট, খুলনা 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা…………………………… 

 

১.১ ননরত তা  রর্টির 

সভা আময়াজন 

সভা 

আময়ারজত 

১ সংখ্যা কাস্টমস এক্সাইজ ও 

ভ্যাট কমমশনাররট, খুলনা 

 র্তম  গঠিত  ননমতকতা 

কমমটি/ ফ াকাল পরেন্ট   

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির 

সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % কাস্টমস এক্সাইজ ও 

ভ্যাট কমমশনাররট, খুলনা 

 র্তম  গঠিত  ননমতকতা 

কমমটি/ ফ াকাল পরেন্ট   

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন 

 

 

 

 

     

১.৩ সুশাসন প্রমতষ্ঠার 

মনমমত্ত অংশীজমনর 

(Stakeholders)  

অংশগ্রহমণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা কাস্টমস এক্সাইজ ও 

ভ্যাট কমমশনাররট, খুলনা 

 র্তম  গঠিত  ননমতকতা 

কমমটি/ ফ াকাল পরেন্ট   

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররশক্ষ্ণ 

আময়ারজত 

২ সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট/ জময়ন্ট 

 রর্শনার  র্তম  

প্ররশক্ষ্মণর আময়াজন 

 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৫ কম ম-পমররেশ উন্নেন  

(টিওএন্ডইভূক্ত অরকরজা 

মালামাল 

মনষ্পমত্তকরণ/নমি 

মেনষ্টকরণ/পমরষ্কার-

পমরচ্ছন্নতা 

বৃমি/মমিলারদর জন্য 

উন্নত কম ম-

পমররেশ 

২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

ননমতকতা কমমটি ও 

সংমিষ্ট শাখা।  

২ 

৩১.১২.২২ 

ও 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ১, 

৩১.১২.২২ 

- ১, 

৩০.০৬.২৩ 

   

অজমন      
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পৃিক ওোশরুরমর ব্যেস্থা 

করা ইতযামদ 

১.৬ আওতাধীন মাঠ 

পর্ মারের কার্ মালে (প্ররর্াজয 

ফেরে) কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ ম-পরর ল্পনার 

নত্রর্ারস  অগ্রগরত 

প্ররতমবদমনর ওপর 

র ডব্যা  প্রদান 

ম ডব্যাক 

সভ্া/ 

কম মশালা 

অনুমষ্ঠত 

৪ তাররখ ননমতকতা কমমটি । ৩১.১০.২২/ 

৩১.০১.২৩/ 

৩০.০৪.২৩/ 

ও 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.১০.২২ ৩১.০১.২৩ ৩০.০৪.২৩ ৩০.০৬.২৩    

অজমন      

২. আরর্ ম  ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন………………………….. 

২.১ ২০২২-২৩ অি ম 

েছররর রাজস্ব এেং 

উন্নেন োরজরটর 

অনুরমামদত ক্রে-

পমরকল্পনা ওরেেসাইরট 

প্রকাশ 

 

 ক্রে 

পমরকল্পনাসি 

ওরেেসাইরট 

প্রকামশত 

২ তাররখ সিকারী ফপ্রাগ্রামার  

 র্তম  ওময়বসাইমর্ 

প্র াশ  রা হয় 

 

 

৩১.০৭.২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৭.২২ - - -    

অজমন      

২.২ অনুমর্ারদত বারষ ম  

ক্রয় পরর ল্পনার র্র্ার্র্ 

বাস্তবায়ন (রাজস্ব 

এবংউন্নয়ন বামজমর্র) 

 

 ক্রে 

পমরকল্পনাসি 

োস্তোমেত 

২ % কমমশনাররর অনুরমাদন 

সারপরে মড মড ও  

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন      

২.৩ বামজর্ বাস্তবায়ন 

 

 

 

 

 

 

বামজর্ 

বাস্তবারয়ত 

৩ % কাস্টমস এক্সাইজ ও 

ভ্যাট কমমশনাররট, খুলনা 

এর দামেত্ব প্রাপ্ত 

কম মকতমাগণ  

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন      

২.৪ প্রকরল্পর PIC সভ্া 

আরোজন 

সভ্া 

আরোমজত 

 

 

৩ সংখ্যা প্রকল্প পমরচালক ২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

 

 

 

 

 

 

অজমন      



C:\Users\Vatonilne\Desktop\শুদ্ধাচার ফরমেট ২২-২৩.docx 3|P a g e  

 

 

২.৫ প্রকল্প সমামপ্ত ফশরে 

প্রকরল্পর সম্পদ (র্ানোিন, 

কমম্পউটার, আসোেপে 

ইতযামদ) মেমধ ফমাতারেক 

িস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর  

সম্পদ মেমধ 

ফমাতারেক 

িস্তান্তর করা 

৫ তামরখ প্রকল্প পমরচালক/ 

সিকারী ফপ্রাগ্রামার 

৩০.০৬.২৩ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০.০৬.২৩    

অজমন      

   

 

     

 

৩.শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামে সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৮ (অগ্রামধকার মভ্মত্তরত ১নং সি নুযনতম কার্ মক্রম) 

 

৩.১ সর ারর র্ানবাহমনর 

র্র্ার্র্ ব্যবহার 

রনরিত রণ 

 

 

 

 ৩ 

 

 এ দপ্তররর র্ানোিন 

কম মকতমা/ শাখা   র্তম  

সম্পন্ন  রা হয় । 

৩০.০৬.২৩ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২৩   প্রতযয়নপত্র 

প্রদান  রা 

হমব। 

অজমন      

৩.২ উত্তর্ চচ মার তারল া 

প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 

মন্ত্রণালে/ রবভামগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া 

কপ্রররত 

৫ তাররখ ননমতকতা কমমটি/ 

ফ াকাল পরেন্ট 
 

৩০.০৯.২২/

৩১.১২.২২/

৩১.০৩.২৩ 

ও 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২২ ৩১.১২.২২ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৬.২৩    

অজমন      

৩.৩ ই- াইরলং 

বাস্তবায়ন  রা 

ই- াইরলং 

বাস্তবারয়ত 

৫ % প্ররক্রয়ােীন ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন      

৩.৪ শাখা/ অরেশাখা ও 

আওতােীন/ অেস্তন 

 ার্ মালয় পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

৫ সংখ্যা  রর্শনার, অরতররি 

 রর্শনার, জময়ন্ট 

 রর্শনার, কডপুটি 

 রর্শনার  র্তম  সম্পন্ন 

 রা হয় । 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ২ ১ ২    

অজমন      


