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৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % েরচফ, 

রফটিটিরে 
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আদয়াজন 
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রফটিটিরে 

৬০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩০  ৩০    

অজমন -     

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অাংগ্রদণ 
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প্রণীত খড়া ৩ তারযখ েরচফ, 
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ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 
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৩য় 
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১ তারযখ রেদেভ 
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রফটিটিরে 

৩০ কদেম্বয 

২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/ 

২০২০ 
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কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ রআয এন্ড 
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রফটিটিরে 
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২০২০ 
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২০২১ 

২৫/০৬/ 

২০২১ 

   

অজমন ১১/১০/ 

২০২০ 

    

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্য অরবদমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা  কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওদয়ফাইদর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ রেদেভ 

এনাররে, 

রফটিটিরে 
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রক্ষ্যভাত্রা ১৫/১০/ 

২০২০ 

১৫/০১/ 

২০২১ 

১৫/০৪/ 

২০২১ 
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৪.৫ স্বপ্রদণারদতবাদফ প্রকাদমাগ্য 

তথ্য হারনাগাদ কদয ওদয়ফোইদে 

প্রকা 

হারনাগাদকৃত 

রনদদ মরকা 

ওদয়ফোইদে 

প্রকারত 

১ তারযখ েরচফ, 

রফটিটিরে 

৩১ রিদম্বয 

২০২০ 

রক্ষযভাৈা - ৩১/১২/ 

২০২০ 

     

অর্মন -       

৫. সুােন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬  

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  দয 

স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ েরচফ, 

রফটিটিরে 

৩০ কদেম্বয 

২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/ 

২০২০ 

     ট্রপ্রযণ 

কযা 

হদয়দে। অজমন ৩০/৯/২০     

৫.২ অনরাইন রদেদভ অরবদমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবদমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % েদস্য 

(ফা.নী) 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    ট্রকান 

অরবদমাগ 

নাই। 

অজমন ১০০     



 

 

৬. প্রকদেয ট্রক্ষদৈ শুদ্ধাচায...........................৬ 

৬.১ প্রকদেয ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুদভাদন 

অনুদভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা -      প্রকে 

নাই।  অজমন -     

৬.২ প্র দল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতদফদন 

২ াংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা -       

অজমন -     

৬.৩ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতদফদদনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়দনয ায ২ %   রক্ষ্যভাত্রা -      প্রকে 

নাই। 
অর্জন -     

 

৭. ক্রয়দক্ষদৈ শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অথ ম ফেদযয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওদয়ফোইদে প্রকা 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওদয়ফোইদে 

প্রকারত 

৩ তারযখ েরচফ, 

রফটিটিরে 

২৫ আগে  

২০২০ 

 

১৫ এরপ্রর  

২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫/০৮/ 

২০২০ 

  ১৫/০৪ 

২০২১ 

   

অজমন ১২/০৮/২০     

৭.২ ই-ট্রেন্ডাদযয ভাধ্যদভ ক্রয় াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাট্রয ক্রয় 

েম্পন্ন 

৪ % েরচফ, 

রফটিটিরে 

৫০ রক্ষ্যভাত্রা - ১০ ২০ ২০    

অজমন -     

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

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিদজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীত 

ও ফাস্তফারয়ত 

৩ তারযখ েরচফ, 

রফটিটিরে 

১৫ র্ানুয়ারয 

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 প্রধান  

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

৮.৩ াখা/অরধাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন  াম মারয়  

রযদ মন প্ররতদফদদনয সুারয 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতদফদদনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % াখা/অরধ

াখা প্রধান  

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

৮.৪ রচফারয় রনদদ মভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % েরচফ, 

রফটিটিরে 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

৮.৫ কেরণরফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনরিকৃত ২ % েরচফ, 

রফটিটিরে 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

৮.৬ প্রারতষ্ঠারনক গণশুনারন  প্রারতষ্ঠারনক ৩ াংখ্যা েদস্য ২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ ১     



 

 

আদয়ার্ন  গণশুনানী 

আদয়ারর্ত 

(ফা.নী)  অজমন 

 

-     

৯. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রারধকায রবরত্তদত নুযনতভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

৯.১ অবযন্তযীণ অরডে করভটিয 

সুারয ফাস্তফায়ন  

রযদ মন 

প্ররতদফদদনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

৩ % েরচফ, 

রফটিটিরে 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   ট্রকান 

অরডে 

ট্রনই। 

অজমন ১০০     

৯.২ কভ মকতমা ও কভ মচাযীদদয র্ন্য 

র্ফ কাড ম প্রস্তুত কযণ  

র্ফ কাড ম ৩ % েকর 

রফবাগ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

৯.৩ ক্রয়কৃত ভারাভার গ্রহণ করভটিয 

েতযায়দনয োদদক্ষ রফর রযদাধ  

রফদরয কর  ৩ % েরচফ,  

রফটিরে 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০     

৯.৪ ত্রনরতকতা ও ট্রেফা প্রদান োংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ  

 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা েরচফ, 

রফটিটিরে 

৬০ রক্ষ্যভাত্রা - ৩০ ৩০      

অজমন -     

৯.৫ করভদন ট্রোয অদোদভন  েপেওয়যায  ৩ তারযখ  েরচফ, 

রফটিটিরে  

১ জুন  ২০২১ রক্ষ্যভাত্রা -   ০১/০৬/ 

২০২১ 

   চরভান 

অজমন -     

১০. শুদ্ধাচায চচ মায র্ন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফাং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তাররকা ওদয়ফোইদে 

প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ েরচফ, 

রফটিটিরে 

৩০ জুন 

২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা -   ৩০/০৬/ 

২০২১ 

   

অজমন -     

১১. কভ ম-রযদফ উন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১ কভ ম-রযদফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ 

অনুেযণ/টিওএন্ডইভুি অদকদর্া 

ভারাভার রফনিকযণ/রযষ্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ)  

উন্নত কভ ম-

রযদফ 

২ োংখ্যা 

ও 

তারযখ 

েরচফ, 

রফটিটিরে 

১, 

২৪  ট্রপব্রুয়াযী 

২০২১  

রক্ষ্যভাত্রা -  ২৪/০২ 

২০২১ 

     

অজমন -     

১২. অথ ম ফযাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ ম-রযকেনায় 

অন্তমভুি রফরবন্ন কাম মক্রভ ফাস্তফায়দনয 

র্ন্য ফযাদ্দকৃত অদথ ময আনুভারনক 

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ম ৩ রক্ষ 

োকা 

েরচফ, 

রফটিটিরে 

৫ রক্ষ্যভাত্রা - ২ ২ ১    

অজমন -     

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

১৩.১ দপ্তয/োংস্হা কর্তমক প্রণীত                                          প্রণীত  ভ ম- ২ তারযখ রেদেভ ১৬ অগাে রক্ষ্যভাত্রা ১৬/০৮/       



 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় 

এফাং ওদয়ফোইদে আদরাডকযণ 

রয ল্পনা 

আদরাডকৃত 

এনাররে, 

রফটিটিরে 

২০২০ ২০২০ 

অজমন ১৬/০৮ 

২০২০ 

    

১৩.২ রনধ মারযত ভদয় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতদফদন োংরিি 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওদয়ফোইদে আদরাডকযণ 

নত্রভার  

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

আদরাডকৃত 

২ োংখ্যা রেদেভ 

এনাররে, 

রফটিটিরে 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্জন ১     

১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চররক/ভাঠ 

ম মাদয়য কাম মারয় কর্তমক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতদফদদনয 

ওয রপিব্যা  প্রদান 

রপডব্যাক 

েবা/কভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ  প্রদমার্য নয় রক্ষ্যভাত্রা -      ভাঠ 

ম মাদয়য 

অরপে 

নাই।   

অজমন -     

 

রফ:দ্র:- ট্রকান ক্ররভদকয কাম মক্রভ প্রদমার্য না হদর তায কাযণ োংরিি আইন/রফরধ/নীরতভারা ম মাদরাচনাপূফ মক ভন্তব্য করাদভ উদেখ কযদত হদফ। 

 

 

 

 

মুঃ আকযাভ ট্রহাদেন 

রেদেভ এনাররে 

ও 

এরএ,এনআইএে রফকে ট্রপাকার দয়ন্ট 

ফাাংরাদদ ট্রেড এন্ড ট্যারযপ  রভন 

ই-ট্রভইর: systemanalyst@btc.gov.bd 
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