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 বাাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ করিশন 

ট্রেগুনবারিচা,ঢাকা 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১, এি ২য় ত্রৈিারেক প্ররিদবেন (অদটাবি-রডদেম্বি, ২০২০) 

পরররশষ্ট   

েপ্তি/োংস্থাি নার্: বাাংলাদেশ ট্রেড এন্ড  ট্যাররফ  রর্শন 

 ার্ মক্রদর্র নার্  র্ মসম্পােন 

সূচ  

 

সূচদ র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা েেস্য(বা.নী), 

রবটিটিরে 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % েরচব, 

রবটিটিরে 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

২. েক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশােন প্ররিষ্ঠাি রনরিত্ত 

অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা েেস্য (বা.নী) 

রবটিটিরে 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   ২৩ 

নদেম্বি ২০ 

িারিখ 

অনুরষ্ঠি 

অজমন  ১    

২.২ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সভাি 

রেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % েরচব, 

রবটিটিরে 

৭৫ লক্ষ্যর্াত্রা  ৭৫  ৭৫    

অজমন  ৭৫    

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচািীকের অাংশগ্রহদণ 

চাকরি োংক্রান্ত রবরেন্ন প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা েরচব, 

রবটিটিরে 

৬০ লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০  ৩০   ২৯ নদেম্বি 

২০২০ 

অনুরষ্ঠি 
অজমন  ৩০    

২.৪  র্ ম তমা- র্ মচািীকের অাংশগ্রহদণ 

সুশাসন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা েরচব, 

রবটিটিরে 

৬০ লক্ষ্যর্াত্রা  - ৩০ ৩০     

অজমন  -    

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র-এর বাস্তবায়ন এবাং প্রদর্াজয কক্ষ্দত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১  রর্শদনর গদবষণা নীরতর্ালা 

প্রণয়ন 
প্রণীত নীরতর্ালা  ৪ তাররখ েরচব, 

রবটিটিরে 

- লক্ষ্যর্াত্রা  -  ৩০/০৫/ 

২০২১ 
   চলিান 

অর্জন  -    

৩.২ করিশদনি (কি মকিমা ও 

কি মচািী) চাকুরি  রবরিিালা, ২০২০- 

এি খেড়া  চূড়ান্তকিণ 

প্রণীত খসড়া ৩ তাররখ েরচব, 

রবটিটিরে 

- লক্ষ্যর্াত্রা  -  ৩০/০৬/ 

২০২১ 

  চলিান 

অজমন  -    
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৩.৩ করিশন কর্তমক প্রকারশি  

Bangladesh  Journal of 

Trade and Tarrif এি 

Editorial Policy  এর খসড়া 

চূড়ান্ত রণ 

প্রণীত নীরতর্ালা ৩ তাররখ েরচব, 

রবটিটিরে 

- লক্ষ্যর্াত্রা  -  ৩০/০৬/ 

২০২১ 

  চলিান 

অজমন      

৪. ওদয়বোইদে ট্রেবাবক্স হালনািােকিণ.................................৮ 

৪.১ ট্রেবা োংক্রান্ত ট্রোল রি নস্বিেমূহ 

স্ব স্ব তথ্র্ বাতায়দন দৃশ্যিানকিণ   

িথ্য বািায়দন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ রেদেি 

এনারলে, 

রবটিটিরে 

৩০ কসদেম্বর 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/ 

২০২০ 

     রনষ্পন্ন 

অজমন ৩০/০৯/ 

২০২০ 

    

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ িারিখ রিআি এন্ড 

রিও, 

রবটিটিরে 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

২৫.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/ 

২০২০ 

১৫/০১/ 

২০২১ 

১৫/০৪/ 

২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

  হালনািাে

কৃি 

অজমন ১১/১০/ 

২০২০ 

৩০/১২/ 

২০২০ 

   

৪.৩ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ তথ্য অরি ার   

কসবাবক্স হালনাগাে রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ রিআি এন্ড 

রিও, 

রবটিটিরে 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

২৫.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/ 

২০২০ 

১৫/০১/ 

২০২১ 

১৫/০৪/ 

২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

  হালনািাে

কৃি 

অজমন ১১/১০/ 

২০২০ 

৩০/১২/ 

২০২০ 

   

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্র অরভদর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা  কসবাবক্স 

হালনাগাে রণ 

ওদয়বসাইদর্ 

হালনাগােকৃত 

২ তাররখ রেদেি 

এনারলে, 

রবটিটিরে 

১৫.১০.২০২০ 

১৫.০১.২০২১ 

১৫.০৪.২০২১ 

২৫.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/১০/ 

২০২০ 

১৫/০১/ 

২০২১ 

১৫/০৪/ 

২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

  হালনািাে

কৃি 

অজমন ১১/১০/ 

২০২০ 

৩০/১২/ 

২০২০ 

   

৪.৫ স্বপ্রদণারেিোদব প্রকাশদ াগ্য 

িথ্য হালনািাে কদি ওদয়বোইদে 

প্রকাশ 

হালনািােকৃি 

রনদে মরশকা 

ওদয়বোইদে 

প্রকারশি 

১ িারিখ েরচব, 

রবটিটিরে 

৩১ রিদসম্বর 

২০২০ 

লক্ষযিাৈা  ৩১/১২/ 

২০২০ 

    প্রকারশি 

অর্মন  ৩১/১২/ 

২০২০ 

    

৫. সুশােন প্ররিষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  দর 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রবভাদগ কপ্ররণ 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ েরচব, 

রবটিটিরে 

৩০ কসদেম্বর 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/ 

২০২০ 

     ট্রপ্ররিি 

অজমন ৩০/০৯/ 

২০২০ 

    

৫.২ অনলাইন রসদেদর্ অরভদর্াগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভদর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % েেস্য 

(বা.নী) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   ট্রকান 

অরেদ াি 

ট্রনই 
অজমন ১০০ ১০০    
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৬. প্রকদেি ট্রক্ষদৈ শুদ্ধাচাি...........................৬ 

৬.১ প্রকদেি বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুদর্ােন 

অনুদর্ারেত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রকে 

নাই।  অজমন      

৬.২ প্র দল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররেশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

োরখলকৃত 

প্ররতদবেন 

২ সাংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প পররেশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতদবেদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়দনর হার ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       প্রকে 

নাই। 
অজমন      

৭. ক্রয়দক্ষদৈ শুদ্ধাচাি...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অর্ ম বছদিি ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওদয়বোইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওদয়বোইদে 

প্রকারশি 

৩ তাররখ েরচব, 

রবটিটিরে 

২৫ আিে  

২০২০ 

 

১৫ এরপ্রল  

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫/০৮/ 

২০২০ 

  ১৫/০৪ 

২০২১ 

  রনষ্পন্ন 

অজমন ১২/০৮/ 

২০২০ 

    

৭.২ ই-ট্রেন্ডাদিি র্াধ্যদর্ ক্রয় ার্ ম 

সম্পােন 

ই-কর্ন্ডাট্রি ক্রয় 

েম্পন্ন 

৪ % েরচব, 

রবটিটিরে 

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা - ১০ ২০ ২০    

অজমন - ১০ -   

৮. স্বচ্ছততা ও জবাবরেরহ শরিশালী রণ…………………….১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

(রসটিদজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন  

কসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবারয়ি 

৩ িারিখ েরচব, 

রবটিটিরে 

১৫ র্ানুয়ারি 

২০২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা   ১৫/০১/ 

২০২১ 

    

অজমন - -    

৮.২ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয় পররেশ মন 

পররেশ মন 

সম্পন্ন 

২ সাংখ্যা শাখা/অরি

শাখা প্রিান  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন  ার্ মালয়  

পররেশ মন প্ররতদবেদনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররেশ মন 

প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

২ % শাখা/অরি

শাখা প্রিান  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৪ সরচবালয় রনদে মশর্ালা, ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাস রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যাসকৃত 

২ % েরচব, 

রবটিটিরে 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৫ কেরণরবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনরিকৃি ২ % েরচব, 

রবটিটিরে 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক িণশুনারন  

আদয়ার্ন  

প্রারিষ্ঠারনক 

িণশুনানী 

আদয়ারর্ি 

৩ সাংখ্যা েেস্য 

(বা.নী)  

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১     

অজমন 

 

 ১    
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৯. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারিকাি রেরত্তদি নুযনিি িাঁচটি কা মক্রি) 

৯.১ অেযন্তিীণ অরডে করিটিি 

সুিারিশ বাস্তবায়ন  

পররেশ মন 

প্ররতদবেদনর 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

৩ % েরচব, 

রবটিটিরে 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   ট্রকান 

অরডে 

ট্রনই 

অজমন      

৯.২ কি মকিমা ও কি মচািীদেি র্ন্য 

র্ব কাড ম প্রস্তুি কিণ  

র্ব কাড ম ৩ % েকল 

রবোি 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

৯.৩ ক্রয়কৃি িালািাল গ্রহণ করিটিি 

েিযায়দনি োদিদক্ষ রবল িরিদশাি  

রবদলি করি  ৩ % েরচব,  

রবটিরে 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

৯.৪ কি মকিমা ও কি মচািীদেি ছুটির 

আদবেন অনলাইদন সম্পােন  

 

েফেওয়যাি ৩ িারিখ েরচব, 

রবটিটিরে 

১ জুন  ২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ০১/০৬ 

২০২১   

  চলিান 

অজমন      

৯.৫ করিশদন ট্রোি অদোদিশন  েফেওয়যাি  ৩ িারিখ  েরচব, 

রবটিটিরে  

১ জুন  ২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ০১/০৬/ 

২০২১ 

   চলিান 

অজমন      

১০. শুদ্ধাচাি চচ মাি র্ন্য পুিস্কাি প্রোন..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রোন এবাং 

পুিস্কািপ্রাপ্তদেি িারলকা ওদয়বোইদে 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুিস্কাি ৩ তাররখ েরচব, 

রবটিটিরে 

৩০ জুন 

২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/ 

২০২১ 

   

অজমন      

১১. কি ম-িরিদবশ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কি ম-িরিদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুেিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদর্া 

িালািাল রবনিকিণ/িরিষ্কাি-

িরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ ইিযারে)  

উন্নি কি ম-

িরিদবশ 

২ োংখ্যা 

ও 

তাররখ 

েরচব, 

রবটিটিরে 

৩, 

২৪  ট্রফব্রুয়ািী 

২০২১  

লক্ষ্যর্াত্রা - ৩০/১১/২

০২০ 

২৪/০২ 

২০২১ 

   

 

 

অজমন - ৩০/১১/ 

২০২০ 

   

১২. অর্ ম বিাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচাি কি ম-িরিকেনায় 

অন্তমভুি রবরেন্ন কা মক্রি বাস্তবায়দনি 

র্ন্য বিাদ্দকৃি অদর্ মর আনুিারনক 

পররর্াণ 

বিাদ্দকৃি অর্ ম ৩ লক্ষ 

োকা 

েরচব, 

রবটিটিরে 

৫ লক্ষ্যর্াত্রা  ২ ২ ১    

অজমন  ০.৬৬    
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১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন……………………………....৮ 

১৩.১ েপ্তি/োংস্হা কর্তমক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবাং ওদয়বোইদে আিদলাডকিণ 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আিদলাডকৃত 

২ িারিখ রেদেি 

এনারলে, 

রবটিটিরে 

১৬ অিাে 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৬/০৮/ 

২০২০ 

      

অজমন ১৬/০৮/ 

২০২০ 

    

১৩.২ রনি মাররত সর্দয় নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন োংরিি 

িন্ত্রণালয়/রবোদি োরখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বোইদে আিদলাডকিণ 

নত্রর্ারস  

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আিদলাডকৃত 

২ োংখ্যা রেদেি 

এনারলে, 

রবটিটিরে 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১    

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চরলক/িাঠ 

ি মাদয়ি কা মালয় কর্তমক োরখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতদবেদনর 

ওপর রফিব্যা  প্রোন 

রফডব্যাক 

েো/কি মশালা 

অনুরষ্ঠি 

৪ তাররখ  প্রদ ার্য নয় লক্ষ্যর্াত্রা       িাঠ 

ি মাদয়ি 

অরফে 

নাই।   

অজমন      

 

রব:দ্র:- ট্রকান ক্ররিদকি কা মক্রি প্রদ ার্য না হদল িাি কািণ োংরিি আইন/রবরি/নীরিিালা ি মাদলাচনাপূব মক িন্তব্য কলাদি উদেখ কিদি হদব। 

 

 

 

মুঃ আকিাি ট্রহাদেন 

রেদেি এনারলে 

ও 

এরিএ,এনআইএে রবকে ট্রফাকাল িদয়ন্ট  

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন 

ই-ট্রিইল : systemanalyst@btc.gov.bd 

 

 


