










বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন 
আদমজী কাট, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা 

শাসন-২ শাখা

ারক ন র: ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৪.০০৪.১৭.৬২৬ তািরখ: 
১৭ নেভ র ২০২১

২ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় িবেজএমিসিবেজএমিস ’’রর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  ২০২১২০২১--২২২২   এরএর  ( ( সংেশািধতসংেশািধত ) ) কমপিরক নাকমপিরক না   রণরণ   সেসে ।।

উপ  িবষেয় িবেজএমিস’র ২০২১-২২ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার অ ে দ ১.৪, ১.৫, ১.৬,
২.১ ও ৩.১- ৩.৫ সংেশাধন করা হেয়েছ। িবেজএমিস’র জাতীয় াচার কৗশল ২০২১-২২ এর (সংেশািধত)
কমপিরক না এতদসে  রণ করা হেলা।

সং ি : বণনা মাতােবক ল িতেবদন ৩ (িতন) পাতা।

১৮-১১-২০২১

সিচবিপিপিপ সলব  ও পাট ম ণালয় ও এনআইএস 
ফাকাল পেয়  কমকতা, 

হায়দার জাহান ফারাস
চয়ার ান (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৪.০০৪.১৭.৬২৬/১(২) তািরখ: ২ অ হাযণ় ১৪২৮
১৭ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-মহা ব াপক, এমআইএস িবভাগ, িবেজএমিস, ঢাকা- িবেজএমিস’র ওেয়বসাইেট আপেলােডর
অ েরাধসহ।
২) দ র নিথ/ মা ার নিথ।

১৮-১১-২০২১
হায়দার জাহান ফারাস 

চয়ার ান (অিতির  দািয় )

. ১



 দপ্তর/ সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার  (সংশ াধিত) ক ৌ ল  র্ ম-পধর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাশে  পাট ল  রশপাশর ন 

 ার্ মক্রশর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়শনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/  

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজম

ন 

অধজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাধতষ্ঠাধন  ব্যবস্থা………………………….  ২২ 

১.১ ননধত তা  ধর্টির সভা   অনুধষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন) 
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা 1 1 1 1    

অজমন      

১.২ ননধত তা  ধর্টির সভার ধসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবাধয়ত 

ধসদ্ধান্ত 

৬ % ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন) 
৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অং ীজশনর অং গ্রহশণ  সভা 

অনুধষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ববপণন / পাট 

বব: প্রধান 

২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রধ ক্ষ্ণ 

আশয়াজন 

প্রধ ক্ষ্ণ 

আশয়াধজত 

২ 

(৫০ জন) 

সংখ্যা  প্রবশক্ষণ বব: 

প্রধান 

২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ 

(২৫ ) 

- ১ 

(২৫) 

   

অজমন      

১.৫ কি ম-পতরবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থযতেতি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অবকবজা 

িালািাল তেনষ্টকরণ/পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিযাতদ)  

উন্নি কি ম-

পতরবেশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাধরখ 

প্রিান 

ধচধ ৎসা 

 র্ ম তমা 

/ব্যবস্থাপ  

(সাাঃ কসবা) 

৪ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১2.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

ডেঙ্গু সতককতা 

জাবিকিণ 

 

১  

ও 

৩১.১২.২১ 

স্বাস্থয ধবধি 

অনুসরণ 

১ 

ও 

 ৩১.0৩.২2 

পবিস্কাি 

পবিচ্ছন্নতা বৃবি 

 

১ 

ও 

৩০.০৬.২২ 

অশ শজা 

র্ালার্াল 

ধবনষ্ট রণ 

   

অজমন        

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌ ল  র্ ম-

পধর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্াধস  

পধরবীক্ষ্ণ প্রধতশবেন েস্ত্র ও পাট 

িন্ত্রণালবয় দাতিল এেং তেবজএিতস’র 

ওবয়েসাইবট আপবলাডকরণ 

 র্ ম-পধর ল্পনা  

২০২১-২২ 

দাতিলকৃি ও 

আপবডালকৃি  

 

১ িাতরি ক া াল 

পশয়ন্ট 

ননধত তা 

 ধর্টি 

৩০.০৪.২০২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৪.২১ 

 

      

অজমন      

 নত্রর্াধস  

প্রধতশবেন 

োধখলকৃত ও 

আপবলাডকৃত  

ক া াল 

পশয়ন্ট 

ননধত তা 

 ধর্টি 

 লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ 

 

১৫.০৪.২২ 

 

১৫.০৭.২২  

 

 

অজমন      

১.৭ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ পর্ মাবয়র 

কার্ মালয় (প্রবর্াজয ক্ষেবে) কর্তমক 

োধখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌ ল 

 র্ ম-পধর ল্পনা ও পধরবীক্ষ্ণ  

প্রধতশবেশনর ওপর ধ ডব্যা  প্রোন  

তিডব্যাক সভা/ 

কি মশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তাধরখ জাতীয় 

শুিাচাি 

ডকৌশল 

বাস্তবায়ন 

কবিটি 

- লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   * 

ধবস্তাধরত 

নীশচ 

কেয়া 

হশলা। 

অজমন      

অপি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 



-২- 

 ার্ মক্রশর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়শনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/  

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অধজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর িাতলকা ওবয়েসাইবট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাধরখ শুদ্ধাচার 

পুরস্কার 

 ধর্টি 

৩০.০৬.২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০.০৬.২২    

২. আধর্ ম  ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন……………………… ৮ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছশরর ক্রয় 

পধর ল্পনা (প্রকবের অনুবিাতদি 

বাধষ ম  ক্রয় পধর ল্পনাসহ) 

ওশয়বসাইশট প্র া  

ক্রয় পধর ল্পনা 

ওশয়বসাইশট 

প্র াধ ত 

 

২ তাধরখ পবি: / 

ভান্ডাি ও 

এিআইএস 

ববভাাঃ প্রধান 

৩১.08.২১ 

িাজস্ব 

লক্ষ্যর্াত্রা 31.08.2১ - - -    

 

 

 

   ** 

 

অজমন      

উন্নয়ন  লক্ষ্যর্াত্রা      

 
অজমন      

২.২ প্র শল্পর PSC ও PIC সভা 

আশয়াজন 

সভা আশয়াধজত ২ সংখ্যা পবিচালক 

(পবিকল্পনা)

ও 

িক্ষনাববক্ষণ 

ববভাাঃ প্রধান 

 লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   *** 

অজমন      

২.৩ বাধষ ম  উন্নয়ন  র্ মসূধচ বাস্তবায়ন বাধষ ম  উন্নয়ন 

 র্ মসূধচ 

বাস্তবাধয়ত 

২ % বিসাব ও অর্ ক 

ববভাাঃ প্রধান 

ও 

িক্ষণাববক্ষণ 

ববভাাঃ প্রধান 

 লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   

অজমন      

২.৪ প্র ল্প সর্াধপ্ত ক শষ প্র শল্পর 

সম্পে (র্ানবাহন,  ধম্পউটার, 

আসবাবপত্র ইতযাধে) ধবধি কর্াতাশব  

হস্তান্তর  রা 

প্র শল্পর সম্পে 

ধবধি কর্াতাশব  

হস্তান্তধরত 

২ তাধরখ িক্ষণাববক্ষণ 

ববভাগীয় 

প্রধান 

 লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   

অজমন      

 

অপি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 

 



-৩- 

 

 ার্ মক্রশর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচশ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়শনর

োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/  

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অধজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংধিষ্ট এবং দুনীধত প্রধতশরাশি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রাতিকার তভতত্তবি নুযনিি পাঁচটি কার্ মক্রি) 

৩.১ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনাতন  আবয়াজন প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আবয়াতজি 

৪ সংখ্যা পবিচালকবৃন্দ

/ 

মুখ্যপবিচালন 

কি ককতকা 

2 লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন 

 

     

৩.২ সিয়িবতা অবিবস আসা-যাওয়া 

িবনটবিিং কিা 

ববভাবগি িাবজিা 

যাচাইকৃত 

৪ % সিংবিষ্ট বব: 

প্রধান 

100% লক্ষ্যর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

৩.৩ দুনীধত ধবষয়  ধল শলট প্রণয়ন 

ও অিীনস্থ স লশ  অবধহত  রা 

ধল শলট প্রণয়ন ৪ তাধরখ ব্যবস্থাপ  

(জস) 

২৫.০2.২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - ২৫.০2.২২ -    

অজমন      

৩.৪  দুনীবত প্রবতবিাবধ সবচতনতা 

বৃবিমূলক সভা আবয়াজন।  

সভা অনুবষ্ঠত ৪ % ননবতকতা 

কবিটি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ ২ ১    

অজমন      

৩.৫ বববজএিবসও আওতাধীন 

বিলসমূবিি জবিি োটাববইজ নতিী 

োটাববইজ 

নতিীকৃত 

৪ তাবিখ ডবাে ক এন্ড 

ডকািং / 

ননবতকতা 

কবিটি 

৩0.06.২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২২    

অজমন 

   

  

 

 

* সর াধর ধসদ্ধাশন্তর পধরশপ্রধক্ষ্শত রাষ্ট্রায়ত্ব পাট শলসমুশহর ধবরাজর্ান পধরধস্থধতর স্থায়ী সর্ািাশনর লশক্ষ্য বস্ত্র ও পাট র্ন্ত্রণালশয়র ৩০/০৬/২০২০ তাধরশখর ২৪.০০.০০০০.১১৮.১৮.০৫৭.২০.১০৪ 

সংখ্য  প্রজ্ঞাপশনর র্াধ্যশর্ বাংলাশে  জুট ধর্লস্  রশপাশর ন (ধবশজএর্ধস)-এর ধনয়ন্ত্রণািীন ২৫টি ধর্শলর শ্রধর্ শের চাকুরী কগাশেন হযাণ্ডশেশ   সুধবিার আাওতায় অবসানসহ উৎপােন  ার্ মক্রর্ 

০১ জুলাই, ২০২০ তাধরখ হশত সম্পূন মরুশপ বন্ধ ক াষণা  রা হশয়শছ ধবিায় ধবশজএর্ধসর ধনয়ন্ত্রণািীন 25 টি ধর্লশ  জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌ ল  র্ ম-পধর ল্পনার আওতায় আনা হয়ধন। 

** ধবশজএর্ধসর আওতািীন ক ান উন্নয়ন প্র ল্প কনই ধবিায় ২.১ এর ধিতীয়াংশ র ক ান লক্ষ্যর্াত্রা ধনি মারণ  রা হয়ধন; 

*** সর াধর ধসদ্ধাশন্ত ধবশজএর্ধসর আওতািীন ধর্লসমূশহর উৎপােন  ার্ মক্রর্ ০১ জুলাই, ২০২০ তাধরখ হশত সম্পূন মরুশপ বন্ধ ক াষণা  রা হশয়শছ এবং প্র শল্পর  ার্ মক্রর্ স্থধগত  রা হশয়শছ ধবিায় 

ক্রধর্  ২.২ হশত ২.৪ এর ক ান লক্ষ্যর্াত্রা ধনি মারণ  রা সম্ভব হয়ধন।  







বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন 
আদমজী কাট, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা 

শাসন-২ শাখা

ারক ন র: ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৪.০০৪.১৭.২০১ তািরখ: 
১৪ এি ল ২০২২

১ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় িবেজএমিসিবেজএমিস ’’রর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  ২০২১২০২১--২২২২   এরএর   কমপিরক নারকমপিরক নার   ৩য়৩য়  কায়াট ােররকায়াট ােরর   ব া ব ায়নবা ব ায়ন
অ গিতঅ গিত   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

: ২৪.০৪.০০০০.১১১.০৬.০০৫.১৯-২৪৭, তািরখ: ১৩ এি ল, ২০২২।

উপ  িবষেয় িবেজএমিস’র জাতীয় াচার কৗশল ২০২১-২২ এর কমপিরক নার ৩য় কায়াটােরর বা বায়ন অ গিত
িতেবদন মানকসহ এতদসে  রণ করা হেলা। 

সং ি : বণনা মাতােবক ল িতেবদন ৩ (িতন) পাতা ও মানকস হ।

১৭-৪-২০২২

সিচব (পাট) ও ফাকাল পেয়  (NIS), ব  ও পাট 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

হা দ সােলহউ ীন
চয়ার ান

ারক ন র: ২৪.০৪.০০০০.২০৪.২৪.০০৪.১৭.২০১/১(৩) তািরখ: ১ বশাখ ১৪২৯
১৪ এি ল ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব (পাট-১) ও এনআইএস িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা, ব  ও পাট ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
২) উপ-মহা ব াপক ( িশ ণ) ও ফাকল পেয়  (এিপএ), িবেজএমিস, ঢাকা।
৩) দ র নিথ/ মা ার নিথ।

১৭-৪-২০২২
হা দ সােলহউ ীন 

চয়ার ান

. ১
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