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 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২০২১ রযরষ্ট   

দপ্তর/সংস্থার নাভ: ফাাংরাদদ ট্রেড এন্ড  ট্যারযপ  রভন 

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা সদস্য(বা.নী), 

ববটিটিবস 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % সবিব, 

ববটিটিবস 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরত তায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুলাসন প্রবিষ্ঠার বনবমত্ত 

অাংীজদনয অাংগ্রদণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা সদস্য(বা.নী), 

ববটিটিবস 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

অজমন      

২.২ অাংীজদনয অাংগ্রদণ  বার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % সবিব, 

ববটিটিবস 

৭৫ রক্ষ্যভাত্রা  ৭৫  ৭৫    

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অাংগ্রদণ 

িাকবর সংক্রান্ত বববভন্ন প্ররক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা সবিব, 

ববটিটিবস 

৬০ রক্ষ্যভাত্রা  ৩০  ৩০    

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অাংগ্রদণ 

সুান াংক্রান্ত প্ররক্লণ আদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা সবিব, 

ববটিটিবস 

৬০ রক্ষ্যভাত্রা   ৩০ ৩০     

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১  রভদনয গদফলণা নীরতভারা 

প্রণয়ন 
প্রণীত নীরতভারা  ৪ তারযখ সবিব, 

ববটিটিবস 

- রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/০৫/ 

২০২১ 
    

অজমন      

৩.২ কবমলননর (কম মকিমা ও 

কম মিারী) িাকুবর  বববিমাা, ২০২০- 

এর খসড়া  চূড়ান্তকরণ 

প্রণীত খড়া ৩ তারযখ সবিব, 

ববটিটিবস 

- রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/০৬/ 

২০২১ 

   

অজমন      

৩.৩ কবমলন কর্তমক প্রকাবলি  

Bangladesh  Journal of 

Trade and Tarrif এর 

Editorial Policy  এয খড়া 

চূড়ান্ত যণ 

 

প্রণীত নীরতভারা ৩ তারযখ সবিব, 

ববটিটিবস 

- রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/০৬/ 

২০২১ 

   

অজমন      
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 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওনয়বসাইনে ট্রসবাবক্স হানাগাদকরণ.................................৮ 

৪.১ ট্রসবা সংক্রান্ত ট্রো বি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়দন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািায়নন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ তারযখ বসনেম 

এনাবে, 

ববটিটিবস 

৩০ কদেম্বয 

২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/ 

২০২০ 

      

অজমন      

 
৪.২ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ িাবরখ বিআর এন্ড 

বিও, 

ববটিটিবস 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

২৫.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/১০/ 

২০২০ 

১৫/০১/ 

২০২১ 

১৫/০৪/ 

২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

   

অজমন      

৪.৩ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ বিআর এন্ড 

বিও, 

ববটিটিবস 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

২৫.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/১০/ 

২০২০ 

১৫/০১/ 

২০২১ 

১৫/০৪/ 

২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

   

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্য অরবদমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা  কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওদয়ফাইদর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ বসনেম 

এনাবে, 

ববটিটিবস 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

২৫.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫/১০/ 

২০২০ 

১৫/০১/ 

২০২১ 

১৫/০৪/ 

২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

   

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রনণাবদিভানব প্রকালনযাগ্য 

িথ্য হানাগাদ কনর ওনয়বসাইনে 

প্রকাল 

হানাগাদকৃি 

বননদ মবলকা 

ওনয়বসাইনে 

প্রকাবলি 

১ িাবরখ সবিব, 

ববটিটিবস 

৩১ রিদম্বয 

২০২০ 

ক্ষ্যমাত্রা  ৩১/১২/ 

২০২০ 

     

অর্মন        

৫. সুলাসন প্রবিষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  দয 

স্ব স্ব মন্ত্রণায়/রফবাদগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ সবিব, 

ববটিটিবস 

৩০ কদেম্বয 

২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/ 

২০২০ 

      

অজমন      

৫.২ অনরাইন রদেদভ অরবদমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবদমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % সদস্য 

(বা.নী) 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০     

অজমন      

৬. প্রকনের ট্রক্ষ্নত্র শুদ্ধািার...........................৬ 

৬.১ প্রকনের ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুদভাদন 

অনুদভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্রকে 

নাই।  অজমন      
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৬.২ প্র দল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতকফদন 

২ াংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতদফদদনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়দনয ায ২ %   রক্ষ্যভাত্রা       প্রকে 

নাই। 
অজমন      

 

৭. ক্রয়নক্ষ্নত্র শুদ্ধািার...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অর্ ম বছনরর ক্রয়-

রয ল্পনা  ওনয়বসাইনে প্রকাল 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওনয়বসাইনে 

প্রকাবলি 

৩ তারযখ সবিব, 

ববটিটিবস 

২৫ আগে  

২০২০ 

 

১৫ এবপ্র  

২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫/০৮/ 

২০২০ 

  ১৫/০৪ 

২০২১ 

   

অজমন      

৭.২ ই-ট্রেন্ডানরর ভাধ্যদভ ক্রয় াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাট্রর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % সবিব, 

ববটিটিবস 

৫০ রক্ষ্যভাত্রা - ১০ ২০ ২০    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর লবিলাী যণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিদজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাবয়ি 

৩ িাবরখ সবিব, 

ববটিটিবস 

১৫ র্ানুয়াবর 

২০২১ 

 

রক্ষ্যভাত্রা   ১৫/০১/ 

২০২১ 

    

অজমন      

৮.২ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয় রযদ মন 

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ াংখ্যা াখা/অরধ

াখা প্রিান  

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৮.৩ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয়  

রযদ মন প্ররতদফদদনয সুারয 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতদফদদনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % াখা/অরধ

াখা প্রিান  

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৪ রচফারয় রনদদ মভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % সবিব, 

ববটিটিবস 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৫ কেরণরফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনবিকৃি ২ % সবিব, 

ববটিটিবস 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রাবিষ্ঠাবনক গণশুনাবন  

আনয়ার্ন  

প্রাবিষ্ঠাবনক 

গণশুনানী 

আনয়াবর্ি 

৩ াংখ্যা সদস্য 

(বা.নী)  

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১     

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাবিকার বভবত্তনি নুযনিম িাঁিটি কায মক্রম) 

৯.১ অভযন্তরীণ অবডে কবমটির রযদ মন ৩ % সবিব, ১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    
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সুিাবরল বাস্তবায়ন  প্ররতদফদদনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

ববটিটিবস অজমন      

৯.২ কম মকিমা ও কম মিারীনদর র্ন্য 

র্ব কাড ম প্রস্তুি করণ  

র্ব কাড ম ৩ % সক 

ববভাগ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৩ ক্রয়কৃি মাামা গ্রহণ কবমটির 

সিযায়ননর সানিনক্ষ্ বব িবরনলাি  

ববনর কবি  ৩ % সবিব,  

ববটিবস 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৯.৪ কম মকিমা ও কম মিারীনদর ছুটিয 

আদফদন অনরাইদন ম্পাদন  

 

সফেওয়যার ৩ িাবরখ সবিব, 

ববটিটিবস 

১ জুন  ২০২১ রক্ষ্যভাত্রা    ০১/০৬ 

২০২১   

   

অজমন      

৯.৫ কবমলনন ট্রোর অনোনমলন  সফেওয়যার  ৩ িাবরখ  সবিব, 

ববটিটিবস  

১ জুন  ২০২১ রক্ষ্যভাত্রা    ০১/০৬/ 

২০২১ 

    

অজমন      

১০. শুদ্ধািার িি মার র্ন্য পুরস্কার প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান এফাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবকা ওনয়বসাইনে 

প্রকাল 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ সবিব, 

ববটিটিবস 

৩০ জুন 

২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/০৬/ 

২০২১ 

   

অজমন      

১১. কম ম-িবরনবল উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কম ম-িবরনবল উন্নয়ন (স্বাস্থযবববি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অনকনর্া 

মাামা ববনিকরণ/িবরষ্কার-

িবরচ্ছন্নিা বৃবদ্ধ ইিযাবদ)  

উন্নি কম ম-

িবরনবল 

২ সংখ্যা 

ও 

তারযখ 

সবিব, 

ববটিটিবস 

৩, 

২৪  ট্রফব্রুয়ারী 

২০২১  

রক্ষ্যভাত্রা  ৩০/১১ 

২০২০ 

২৪/০২ 

২০২১ 

৩১/০৫ 

২০২১ 

   

অজমন      

১২. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধািার কম ম-িবরকেনায় 

অন্তমভুি বববভন্ন কায মক্রম বাস্তবায়ননর 

র্ন্য বরাদ্দকৃি অদথ ময আনুমাবনক 

রযভাণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ম ৩ ক্ষ্ 

োকা 

সবিব, 

ববটিটিবস 

৫ রক্ষ্যভাত্রা  ২ ২ ১    

অজমন      

১৩. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তমক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণায় 

এবং ওনয়বসাইনে আিনাডকরণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আিনাডকৃত 

২ িাবরখ বসনেম 

এনাবে, 

ববটিটিবস 

১৬ অগাে 

২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৬/০৮/ 

২০২০ 

      

অজমন      
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১৩.২ রনধ মারযত ভদয় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতদফদন সংবিি 

মন্ত্রণায়/ববভানগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওনয়বসাইনে আিনাডকরণ 

নত্রভার  

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

আিনাডকৃত 

২ সংখ্যা বসনেম 

এনাবে, 

ববটিটিবস 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চবক/মাঠ 

িয মানয়র কায মায় কর্তমক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতদফদদনয 

ওয রপিব্যা  প্রদান 

বফডব্যাক 

সভা/কম মলাা 

অনুবষ্ঠি 

৪ তারযখ  প্রনযার্য নয় রক্ষ্যভাত্রা       মাঠ 

িয মানয়র 

অবফস 

নাই।   

অজমন      

 

বব:দ্র:- ট্রকান ক্রবমনকর কায মক্রম প্রনযার্য না হন িার কারণ সংবিি আইন/বববি/নীবিমাা িয মানািনাপূব মক মন্তব্য কানম উনেখ করনি হনব। 

 

 

 

মুঃ আকরাম ট্রহানসন 

বসনেম এনাবে 

ও 

এবিএ,এনআইএস ববকে ট্রফাকা িনয়ন্ট  

বাংানদল ট্যাবরফ কবমলন 

ই-ট্রমই : systemanalyst@btc.gov.bd 

 

 


