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জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৯-২০20 

দপ্তর/সংস্থার নাভ: বাংলাদদশ ট্যুররজম ববাড ড  
 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০19-20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০19-20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 ..............................................................8 

১.১ ননরত তা  রভটিয সবা   অনুরষ্ঠত সবা ৪ সংখ্যা উপ-পররচালক 

(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 1    1 1 

১.২ ননরত তা  রভটিয সবায রসদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % উপ-পররচালক 

(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০    ১০০ 1 

২. দক্ষতা ও ননরত তায উন্নয়ন .................................................10 

২.১ সুাসন প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত অংীজমনয 

(stakeholder) অংগ্রহমণ  সবা 

অনুরষ্ঠত সবা ২ সংখ্যা পররচালক 

(প্রশাসন ও অর্ ড) 

২ রক্ষযভাত্রা - ১ - ১    

অজমন       

২.২ অংীজমনয অংগ্রহমণ  সবায রসদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রসদ্ধান্ত 2 % উপ-পররচালক 

(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

100 রক্ষযভাত্রা  100  100    

অজমন       

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয অংগ্রহমণ 

চা রয সংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররক্ষণ আময়াজন 

প্ররক্ষণাথী 3 সংখ্যা সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

30 রক্ষযভাত্রা - 15 - 15    

অজমন       

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয অংগ্রহমণ 

সুাসন সংক্রান্ত প্ররক্ষণ আময়াজন 

প্ররক্ষণাথী 3 সংখ্যা সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

30 রক্ষযভাত্রা 15  15     

অজমন 15    15 1.5  

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুময়র ও প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফং প্রমমাজয কক্ষমত্র খসড়া প্রণয়ন…………….১০ 

৩.১ ট্যুর অপাদরটর ও ট্যুররস্ট গাইড ও 

ট্রাদেল এদজন্ট  রনবন্ধন নীরিমালা-২০১৯ 

প্রণয়ন 

নীরিমালা প্ররণত 5 সংখ্যা উপ-পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

০1 রক্ষযভাত্রা - - - ১    

অজমন       

৩.২  বাংলাদদশ ট্যুররজম ববাড ড এর সাদর্ 

আর্ন্ডজারিক পর্ ডটন বমলায় ববসরকারর ট্যুর 

অপাদরটদরর অংশগ্রহণ নীরিমালা ২০১৯ 

নীরিমালা প্ররণত 5 সংখ্যা উপ-পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

০1 রক্ষযভাত্রা - - - 1    

অজমন        

৪. ওময়ফসাইমর্ কসফাফক্স হারনাগাদ যণ ..........................................8 

৪.১ কসফা সংক্রান্ত কর্ার রি নম্বযসমূহ স্ব স্ব 

তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যভান যণ  

তথ্য ফাতায়মন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তারযখ সহকারী পররচালক  

(রবপণন ও ব্রারডং) 

২০.০৯.২০১9 

২০.১২.২০১9 

২০.০৩.২০20 

২০.০৬.২০20 

রক্ষযভাত্রা ২০.০৯. 

২০১9 

২০.১২. 

২০১9 

২০.০৩. 

২০20 

২০.০৬. 

২০20 

   

অজমন ২০.০৯. 

২০১9 

    .25 

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফসাইমর্ শুদ্ধাচায কসফাফক্স 

হারনাগাদ যণ  

কসফাফক্স 

হারনাগাদকৃত 

 

২ তারযখ সহকারী পররচালক  

(রবপণন ও ব্রারডং) 

২০.০৯.২০১9 

২০.১২.২০১9 

২০.০৩.২০20 

২০.০৬.২০20 

রক্ষযভাত্রা 

 

২০.০৯. 

২০১9 

২০.১২. 

২০১9 

২০.০৩. 

২০20 

২০.০৬. 

২০20 

   

অজমন ২০.০৯. 

২০১9 

    0.5 
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০19-20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০19-20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 

৪.৩ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ রনদদ ডরশকা 

হালনাগাদ কদর ওময়ফসাইমর্ প্র া 

হারনাগাদকৃত 

রনকদ মর া 

ওময়ফসাইমর্ 

প্র ারত 

১ তারযখ সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

১০.09.2019 রক্ষযভাত্রা 

 

১0.09. 

2019 
- - - 

   

অজমন ১0.09. 

2019 

    1 

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফসাইমর্ তথ্য অরধ ায 

কসফাফক্স হারনাগাদ যণ  

কসফাফক্স 

হারনাগাদকৃত 

 

২ তারযখ সহকারী পররচালক  

(রবপণন ও ব্রারডং) 

১০.০৯.২০১9 

১০.১২.২০১9 

১০.০৩.২০20 

১০.০৬.২০20 

রক্ষযভাত্রা ১০.০৯. 

২০১9 

১০.১২. 

২০১9 

১০.০৩. 

২০20 

১০.০৬. 

২০20 

   

অজমন ১০.০৯. 

২০১9 

    0.5 

৪.৫  স্ব স্ব ওময়ফসাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কসফাফক্স 

হারনাগাদ যণ 

ওময়ফসাইমর্ 

হারনাগাদকৃত 

2 তারযখ সহকারী পররচালক  

(রবপণন ও ব্রারডং) 

১০.০৯.২০১9 

১০.১২.২০১9 

১০.০৩.২০20 

১০.০৬.২০20 

রক্ষযভাত্রা ১০.০৯. 

২০১9 

১০.১২. 

২০১9 

১০.০৩. 

২০20 

১০.০৬. 

২০20 
 

  

অজমন ১০.০৯. 

২০১9 

    0.5 

৫. সুাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..6 

5.1 উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  ময স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/ রবোদগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

3 তারযখ সহকারী পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩০.০৪.২০20 রক্ষযভাত্রা    ৩০.০৪. 

২০20 

   

অজমন 11.09. 

219 

    3 

৫.২ ফাংরামদ জাতীয় রিরজর্ার 

আর মমর্ চায-এয কপা ার ময়ন্ট ও 

রফ ল্প কপা ার ময়ন্ট  ভ ম তমা রনময়াগ ও 

ওময়ফসাইমর্ প্র া 

কপা ার ময়ন্ট ও 

রফ ল্প কপা ার ময়ন্ট 

 ভ ম তমা রনময়াগকৃত ও 

ওময়ফসাইমর্ প্র ারত 

2 তারযখ উপ-পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা)  

৩০.০৪.২০20 রক্ষযভাত্রা    ৩০.০৪. 

২০20 

   

অজমন       

৫.৩ জনস্বাথ ম সংরিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা 

প্রদান) রফরধভারা 2017-এয রফরধ 4 

অনুসাময “কিরজগমনমর্ি অরপসায” 

রনময়াগ ও ওময়ফসাইমর্ প্র া 

কিরজগমনমর্ি 

অরপসায রনময়াগকৃত 

ও ওময়ফসাইমর্ 

প্র ারত 

১ তারযখ উপ-পররচালক 

(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

30.09.২০19 রক্ষযভাত্রা 30.09. 

2019 

      

অজমন 11.09. 

2019 

    1 

৬. প্র মল্পয কক্ষমত্র শুদ্ধাচায ……………..….9 

৬.১ প্র মল্পয বারষ ডক ক্রয় পররকল্পনা 

অনুদমাদন 

অনুদমারদি ক্রয় 

পররকল্পনা 

2 তারযখ রসইও/  পররচালক 

(রবপণন, পররকল্পনা 

ও জনসংদর্াগ) 

30.09. ২০19 রক্ষযভাত্রা 30.09. 

2019 

      

অজমন -    - - 

৬.২ এরডরপ ফাস্তফায়ন অগ্রগরত অগ্রগরির হার 1 % পররচালক (রবপণন, 

পররকল্পনা ও 

জনসংদর্াগ) 

১০০ রক্ষযভাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

 

 

অজমন -    - - 

৬.৩ প্র মল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযদশ ডন/ 

রযফীক্ষণ 

 

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন 

3 সংখ্যা পররচালক (রবপণন, 

পররকল্পনা ও 

জনসংদর্াগ) 

১ রক্ষযভাত্রা  1      

অজমন     
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০19-20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০19-20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 

 

6.4 প্র ল্প রযদশ ডন/ রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয হায 3 % পররচালক (রবপণন, 

পররকল্পনা ও 

জনসংদর্াগ) 

100 রক্ষযভাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন       

৭.  ক্রয়মক্ষমত্র শুদ্ধাচায …………………….7 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

 ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী 2019-20 অথ ম ফছমযয ক্রয়-

রয ল্পনা ওময়ফসাইমর্ প্র া 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওময়ফসাইমর্ 

প্র ারত 

৩ তারযখ উপ-পররচালক 

(অর্ ড) 

30.09. ২০19 রক্ষযভাত্রা 30.09. 

2019 

      

অজমন 30.09. 

2019 

    3  

৭.২ ই-কর্ন্ডামযয ভাধ্যমভ ক্রয়  াম ম 

সম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাময ক্রয় 

সম্পন্ন 

4 % উপ-পররচালক 

(অর্ ড) 

40 রক্ষযভাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন 25     1 

৮. স্বচ্ছিা ও জবাবরদরহ শরিশালীকরণ..............................................12 

৮.১ স্ব স্ব বসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

(রসটিদজনস্ চাট ডার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  

বসবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি প্রণীি ও 

বাস্তবারয়ি 

২ তারযখ রসইও/ পররচালক 

(সকল)  

১০.০৯.২০১9 

১০.১২.২০১9 

১০.০৩.২০20 

১০.০৬.২০20 

রক্ষযভাত্রা ১০.০৯. 

২০১9 

১০.১২. 

২০১9 

১০.০৩. 

২০20 

১০.০৬. 

২০20 
 

  

অজমন ১০.০৯. 

২০১9 

    0.5 

৮.২ শাখা/ অরিশাখা এবং অিীনস্থ অরিস 

পররদশ ডন 

পররদশ ডন সম্পন্ন ২ সংখ্যা রসইও/ পররচালক 

(সকল) 

2 রক্ষযভাত্রা 1  1     

অজমন 1    1 1 

৮.৩ শাখা/ অরিশাখা এবং অিীনস্থ অরিস 

পররদশ ডন প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদশ ডন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয ফাস্তফারয়ত 

২ % উপ-পররচালক 

(সকল) 

১ রক্ষযভাত্রা 100  100     

অজমন 100    1 1 

8.4 সরচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ অনুমায়ী 

নরথয কেরণ রফন্যাস যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাসকৃত 
2 % 

উপ-পররচালক 

(সকল) 

100 রক্ষযভাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

অজমন ২৫     0.5 

8.5 কেরণ রফন্যাসকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনষ্টকৃত 
2 % 

উপ-পররচালক 

(সকল) 

5 রক্ষযভাত্রা 1 1 1 2    

অজমন -    - - 

8.৬ প্ররিষ্ঠারনক গণশুনানী আদয়াজন  

প্ররিষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আদয়ারজি 

২ সংখ্যা 
পররচালক 

(সকল) 
১ 

রক্ষযভাত্রা   ১     

 

অজমন       

9. শুদ্ধাচার  সংরিস্ট এবং দুনীরি প্ররিদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ ডক্রম..............................15 (অগ্রারিকার রেরিদি নুন্যিম ৫টি কার্ ডক্রম) 

9.1 র্ যটন সুবিধাবদ সৃবির লক্ষ্যে 

বিটিবি’র অথ যায়ক্ষ্ন গৃহীত উন্নয়ন কার্ যক্রম 

বরদর্ যন/ বরিীযণ 

কার্ যক্রম বরদর্ যন/ 

পরিবীক্ষণ 
3 সংখ্যা 

পররচালক 

(প্রশাসন ও অর্ ড) 
16 

রক্ষযভাত্রা 4 4 4 4    

অজমন 13     .75 

9.2দপ্তর/ সংস্থায়  অনলাইন/ 

ই-সেবা চালু  

অনলাইন/ ই-সেবা 

চালুকৃত 3 সংখ্যা 

উপপররচালক 

(রবপণন ও 

জনসংদর্াগ) 

১ 

রক্ষযভাত্রা    1    

অজমন       



4 

 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০19-20 

অথ মফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০19-20  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

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 

9.3 রবরেন্ন বজলার পর্ ডটন বসবা 

সহজীকরদণর জন্য ব্ররশউর/রডরজটাল 

গাইড মুদ্রণ 

ব্ররশউর/ রডরজটাল 

গাইড মুদ্রণকৃি 3 সংখ্যা 

পররচালক  

(রবপণন, পররকল্পনা 

ও জনসংদর্াগ) 

১0 

রক্ষযভাত্রা 2 2 3 3    

অজমন 2    2 .75 

9.4 ম মর্ন খামত সংরিস্ট ভানফ সম্পদ 

উন্নয়কনয জন্য প্ররক্ষণ প্রদান 

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত 

প্ররক্ষণাথী 
3 সংখ্যা 

উপ-পররচালক 

(প্রশাসন ও সমন্বয়) 
400 

রক্ষযভাত্রা 100 100 100 100    

অজমন 100     .75 

9.5 কজরা ম মাময় জনসমচতনতামূর  

সবা/  ভ মারা আময়াজন 

আময়ারজত সবা/ 

 ভ মারা 3 সংখ্যা 

পররচালক  

(রবপণন, পররকল্পনা 

ও জনসংদর্াগ) 

5 

রক্ষযভাত্রা 1 1 1 2    

অজমন -    - - 

10. শুদ্ধাচার চচ ডার জন্য পুরস্কার প্রদান.....................................5 

10.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান  

 

প্রদি পুরস্কার ৩ তারযখ রসইও ২৭.০৬.২০20 রক্ষযভাত্রা 
- - - 

২৭.০৬. 

২০20 

 

 

  

অজমন       

10.2 2018-19 অথ ম ফছময শুদ্ধাচায 

পুযস্কায প্রাপ্তমদয তারর া ওময়ফসাইমর্ 

প্র া 

অথ ম ফযাদ্দকৃত 2 তারযখ সহকারী পররচালক  

(রবপণন ও ব্রারডং)  

10.07.2019 রক্ষযভাত্রা 10.07. 

2019 

      

অজমন 10.07. 

2019 

    2 

১1. অর্ ড বরাদ্দ....................................................................2 

১1.১ শুদ্ধাচার কম ড-পররকল্পনায় অর্ন্ডভুি 

রবরেন্ন কার্ ডক্রম বাস্তবায়দনর জন্য 

বরাদ্দকৃি  অমথ ময আনুমারনক রযভাণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ড 2 লক্ষ 

টাকা 

পররচালক 

(প্রশাসন ও অর্ ড) 

8 রক্ষযভাত্রা 2 2 2 2   

 

 

অজমন .5     .25 

১2. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….8 

১2.১ দপ্তয/ সংস্থা  র্তম   প্রণীত জাতীয় 

শুদ্ধাচার বকৌশল কম ড-পররকল্পনা, 2019-

20 স্ব স্ব  মন্ত্রণালয়/ রবোদগ দারখল ও  স্ব 

স্ব ওময়ফসাইমর্ আমরাি যণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আমরািকৃত 

2 িাররখ উপ-পররচালক 

(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

10.০৭.২০১9 রক্ষযভাত্রা 10.০৭. 

২০১9 

      

অর্জন 10.০৭. 

২০১9 

    2 

১2.২ রনি ডাররি সমদয় ত্রৈমারসক পররবীক্ষণ 

প্ররিদবদন সংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/ রবোদগ 

দারখল ও  স্ব স্ব ওময়ফসাইমর্ 

আমরাি যণ 

নত্রভারস  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আমরািকৃত 

 

2 

 

িাররখ 

উপ-পররচালক 

(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

 

৪ 

রক্ষযভাত্রা ১5.10. 

২০১9 

১5.01. 

২০20 

১5.০4. 

২০20 

15.০7. 

২০20 

  

 

 

অজমন ১5.10. 

২০১9 

    .25 

12.3 আওতাধীন আঞ্চরর / ভাঠ ম মাময়য 

 াম মারয়  র্তম  দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর রয ল্পনা ও রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদমনয উয রপিব্যা  প্রদান 

রপিব্যা  সবা / 

 ভ মারা অনুরষ্ঠত 

4 িাররখ উপ-পররচালক 

(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

4 রক্ষযভাত্রা       মাঠ 

পর্ ডাদয় 

বকান 

কার্ ডালয় 

বনই।   

অজমন       

 


