
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর শুদ্ধাচার বকৌশল বাস্তবায়দনর লদযে ২০/১২/২০১৮ খ্রি. তাখ্ররদে অনুখ্রিত ১০ম ননখ্রতকতা 

কখ্রমটির সভার কার্ মপত্র। 

০২/০৮/২০১৮ খ্রি. তাখ্ররদে অনুখ্রিত ৯ম ননখ্রতকতা কখ্রমটির সভার কার্ মখ্রববরণী ববাদর্ মর খ্রবভাগীয় কার্ মালয়সহ সকল 

কম মকতমাগদণর খ্রনকট বপ্ররণ করা হদয়দে। উক্ত কার্ মখ্রববরণীদত গৃহীত খ্রসদ্ধাদের অগ্রগখ্রতর খ্রববরণ খ্রনম্নরূপ: 

ক্রখ্রমক  খ্রসদ্ধাে  গৃহীত কার্ মক্রম 

1.  গত ০২/০৮/২০১৮ খ্রি. তাখ্ররদে অনুখ্রিত সভার কার্ মখ্রববরণী 

খ্রনখ্রিতকরণ  

সংশ্লিষ্ট সকলের শ্লিকট কার্ যশ্লিিরণী প্রেরণ করা হলেলে। প্রকাি 

সংলর্াজি/শ্লিলোজলির েস্তািিা প্রিই। কার্ যশ্লিিরণী শ্লিশ্লিত করা 

র্াে। 

2.  জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশল বাস্তবায়দনর লদযে বাাংলাদেশ 

কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর সময়াবদ্ধ কম মদকৌশল বাস্তবায়দনর 

উদযাগ খ্রনদত হদব এিং প্রখ্রত খ্রতন মাস অের ননখ্রতকতা 

কখ্রমটির সভা করদত হদব। 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর সময়াবদ্ধ কম মদকৌশল 

বাস্তবায়দনর উদযাগ প্রিো হলেলে এিং প্রখ্রত খ্রতন মাস অের 

ননখ্রতখ্রকতা কখ্রমটির সভা করার জন্য আদরা কম মতৎপরতার প্রদয়াজন 

রদয়দে। শ্লিভাগীে পর্ যালে ত্রৈমাশ্লসক সভা শ্লিশ্লিত করলত হলি। 

3.  বাখ্রষ মক কম মসম্পােন চুখ্রক্ত ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

প্রখ্রশযণ নীখ্রতমালা অনুর্ায়ী প্রদতেক খ্রবভাগীয় কার্ মালদয়র 

কম মকতমা/ কম মচারীদের জন্য বেদর ৬০ ঘণ্টা খ্রনখ্রবড় 

প্রখ্রশযদণর আদয়াজন করদত হদব, আউটদসাখ্রস মাং এর মাধ্যদম 

আভেেরীণ (Inhouse) প্রখ্রশযণ/অন্যান্য প্রখ্রতিাদন 

কম মচারীগদণর প্রখ্রশযদণর ব্যবস্থা করলত হলি। 

উপপখ্ররচালক, খ্রসদলট এর ত্রতশ্লরকৃত েশ্লিক্ষলণর Module 

অনুর্ােী েধাি কার্ যােেসহ শ্লিভাগীে কার্ যােেসমূলহ েশ্লিক্ষলণর 

ব্যিস্থা গ্রহণ করা হলে। শ্লিধ যাশ্লরত ৬০ ঘন্টা েশ্লিক্ষণ শ্লিশ্লিতকরলণ 

সকে শ্লিভাগীে েধািগণ সমলোশ্লিত পদলক্ষপ শ্লিশ্লিত করলিি। 

4.  প্রধান কার্ মালদয়র অনুসৃত Automation Software এর 

অনুরূপ Software সি শ্লিভাগীে কার্ যােলে আগামী 

October এর মলে িালূর জন্য প্রোগ্রামার-প্রক শ্লিলদ যিিা 

েদাি করা হে। 

সাধারণ শ্লিশ্লকৎসা অনুদাি ও ব্যাংক শ্লরকিসাইে সংক্রান্ত সফটওোরটি 

ইলতামলে ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজিাহী, খুেিা ও িশ্লরিাে শ্লিভাগীে কার্ যােলে 

স্থাপি করা হলেলে। আগামী জানুোশ্লর, ২০১৯ মালসর মলে িাকী সি 

শ্লিভালগই সফটওোরটি স্থাপি করা হলি মলম য জািালিা হে। 

5.  প্রখ্রতটি খ্রবভাগীয় কার্ মালদয়র খ্রনজস্ব ওদয়বসাইট বোলার 

খ্রবষদয় আগামী মাদসর শুরু বেদক প্রখ্রত খ্রবভাদগর ২ জন কদর 

কম মচারীদক প্রখ্রশযণ বেওয়ার জন্য প্রোগ্রামার-প্রক শ্লিলদ যিিা 

েদাি করা হে। 

প্রখ্রতটি খ্রবভাগীয় কার্ মালদয়র খ্রনজস্ব ওদয়বসাইট বোলা হদয়দে এবাং 

খ্রবভাগীয় কার্ মালদয়র ২ জন কদর কম মচারীদক প্রখ্রশযণ প্রোন করা 

হদয়দে। ওলেি সাইলটর হােিাগাদ অিস্থা উপপশ্লরিােকগলণর শ্লিকট 

হলত জািা প্রর্লত পালর। 

6.  প্রধান কার্ মালদয়র প্রখ্রতটি শাো ই-ফাইশ্লেং এর মােলম িশ্লি 

উপস্থাপি করলি এিং শ্লিষেটি শ্লিশ্লিত করার জন্য 

প্রোগ্রামার-প্রক শ্লিলদ যিিা  েদাি করা হে। শ্লতশ্লি 

আিশ্লিকভালি এটি মশ্লিটশ্লরং করলিি;  

 

িাশ্লষ যক কম যসম্পাদি চুশ্লির েক্ষযমাৈা অজযলির েলক্ষয েধাি 

কার্ যােলের িতভাগ ই-িশ্লি শ্লসলেলমর মােলম িশ্লি উপস্থাপি করার 

পলদলক্ষপ প্রিো হলে। শ্লিভাগীে কার্ যােেসমূলহ ই-িশ্লির মােলম িশ্লি 

উপস্থাপি করার েলোজিীে পদলক্ষপ গ্রহলণর েশ্লক্রো িেমাি 

রলেলে। সকে পদলক্ষপ শ্লিধ যাশ্লরত সমলে শ্লিস্পন্ন করলত হলি।  

7.  িাংোলদি কম যিারী কল্যাণ প্রিালড যর েধাি কার্ যােে ও 

শ্লিভাগীে কার্ যােলের কম যপশ্লরলিি উন্নেলির েলক্ষয েধাি ও 

শ্লিভাগীে কার্ যােলের উপপশ্লরিােক পর্ যালের কম যকতযাগণ 

েশ্লত সপ্তালহ অন্তত ১/২ শ্লদি শ্লিজ কার্ যােে পশ্লরদি যি কলর 

কম যপশ্লরলিি উন্নত করলিি। 

িাংোলদি কম যিারী কল্যাণ প্রিালড যর েধাি কার্ যােে ও কলেকটি 

শ্লিভাগীে কার্ যােলের কম যপশ্লরলিি উন্নত হলেলে। তলি তদারশ্লক 

বৃশ্লির মােলম কম যপশ্লরলিি আরও উন্নত করলত দ্রুত পদলক্ষপ প্রিো 

হলি। পশ্লরদি যণ কার্ যক্রম িেমাি আলে। মহাপশ্লরিােক, পশ্লরিােক 

(েিাসি), পশ্লরিােক (উন্নেি) ও উপপশ্লরিােক (েিাসি) সহ োে 

সকে উিযতি কম যকতযাগণ শ্লিশ্লভন্ন শ্লিভালগর কার্ যক্রম পশ্লরদি যণ 

কলরলেি। শ্লিভাগীে কার্ যােেসমূলহর অগ্রগশ্লত সলন্তাষজিক। 

েলোজিীে দ্রব্যাশ্লদর িাশ্লহদা র্িাসমলে উপস্থাপি শ্লিশ্লিত করলত 

হলি। 
 

আলোিয শ্লিষে ০২:  খ্রবখ্রবধ:  


