
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাাংলাদেশ কেড এন্ড ট্যাররফ  রর্শন                                                                                      তাররখ: ২২/০৪/২০২১ 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা আয় াজন সভা আয় ারজত ৪ সাংখ্যা ফ াকাল 

পয় ন্ট , 

ননরতকতা 

করিটি  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সরিব, 

রবটিটিরস 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা সদস্য(বা.নী), 

রবটিটিরস 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা ফ াকাল 

পয় ন্ট , 

ননরতকতা 

করিটি 

৬০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০ ৩০     

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররদবশ উন্নয়ন  উন্নত কি ম-

পররয়বশ 

২ সাংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সরিব, 

রবটিটিরস 

৩, 

৩০/১১/২০২১, 

২৪/০২/২০২২, 

০১/০৫/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০/১১/ 

২০২১ 

২৪/০২/ 

২০২২ 

০১/০৫/ 

২০২২ 

   

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন সাংরিষ্ট র্ন্ত্রণালদয় 

োরখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলাড রণ 

 র্ মপরর ল্পনা  ও 

নত্রর্ারস  

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

 

 

১ 

তাররখ ফ াকাল 

পয় ন্ট, 

ননরতকতা 

করিটি 

১০/৬/২০২১, 

১৭/১০/২০২১, 

১৬/১/২০২২, 

১৭/৪/২০২২, 

১৭/৭/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০/৬/ 

২০২১, 

১৭/১০/ 

২০২১ 

১৬/১/২০২২ ১৭/৪/২০২২ ১৭/৭/২০২২    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ িাঠ পর্ মায় র 

কার্ মাল  (প্রয়র্াজয ফেয়ে) কর্তমক 

োরখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতদবেদনর 

ওপর রফডব্যা  প্রোন  

রফডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ -  প্রয়র্াজয ন  লক্ষ্যর্াত্রা       িাঠ পর্ মায় র 

অর স নাই।  

অজমন      



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তারলকা ওয় বসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাররখ সরিব, 

রবটিটিরস 

৩০/৬/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/৬/ 

২০২২ 

   

অজমন 

 

 

     

২.  আরথ মক ব্যবস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  (প্র দল্পর  অনুদর্ারেত বারষ ম  

ক্রয় পরর ল্পনাসহ)   ওদয়বসাইদর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ সরিব, 

রবটিটিরস 

২৫/০৮/২০২১, 

১৪/০৪/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫/৮/২০২১  - - ১৪/৪/২০২২     

অজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্র ল্প নাই। 

অজমন      

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

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   বাশষ িক 

উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

নাই। 

অজমন      

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশদষ প্র দল্পর সম্পে 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযারে) রবরি কর্াতাদব  হস্তান্তর  রা 

প্র দল্পর সম্পে 

রবরি কর্াতাদব  

হস্তান্তররত 

২ তাররখ - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্র ল্প নাই। 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রারধকার রভরত্তয়ত ন্যযনতি পাঁিটি কার্ মক্রি) 

৩.১ অভযন্তরীণ অরিে করিটির সুপাররশ 

বাস্তবা ন  

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

৪ % 

 

সরিব, 

রবটিটিরস 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.২ কি মকতমা ও কি মিারীয়দর জন্য জব 

কাি ম প্রস্তুত করণ  

 

জব কাি ম ৪ % সকল রবভাগ ১০০ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.৩ ক্র কৃত িালািাল গ্রহণ করিটির 

সতযা য়নর সায়পয়ে রবল পররয়শাধ  

 

রবয়লর করপ ৪ % সরিব, 

রবটিটিরস 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.৪ ফেগাররসি ফিক কয়র গয়বষণা 

প্ররতয়বদন প্রণ ন।  

 

ফেগাররসি 

প্ররতয়বদন 

৪ % সকল রবভাগ ১০০  লক্ষ্যর্াত্রা    ১০০    

অজমন      

৩.৫ করিশয়ন ফটার অয়োয়িশন  স েও যার ৪ তাররখ সরিব, ১/৬/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ১/৬/২০২২    



 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

রবটিটিরস অজমন      

রব:দ্র:- ফকান ক্ররিয়কর কার্ মক্রি প্রয়র্াজয না হয়ল তার কারণ িন্তব্য কলায়ি উয়েখ করয়ত হয়ব। 

 

 

 

মুঃ আকরাি ফহায়সন 

রসয়টি এনারলট 

ও 

এরপএ,এনআইএস ফ াকাল পয় ন্ট  

বাংলায়দশ ফেি এন্ড ট্যারর  করিশন 

                                                                                                                                                                                                               ই-ফিইল : systemanalyst@btc.gov.bd 

 

 

 

 


