গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ম ও কমসং ান ম ণালয়
সম য় শাখা
...

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

শািকলা জিরন আহেমদ
সিচব (সম য় ও আদালত) ও াচার িবষয়ক ফাকল পেয় কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়।
২৫ অে াবর ২০২০
সকাল ১১.০০ ঘ কায়
ম ও কমসং ান ম ণালেয়র সভাক
পিরিশ -ক

অিধদ র/দ রস েহর জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন সং া িফড াক সভার েতই সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জানান। সভাপিত বেলন, রা ীয় জীবেন শাসন
িত ায়
াচার চচা এক অপিরহায কৗশল। লত নিতকতা ও সততা ারা ভািবত আচরণগত উৎকষই হেলা াচার। াচার িত ায়
তা ও জবাবিদিহতা
িত া করা অত জ রী। সভাপিতর অ মিত েম
াচার িবক ফাকাল পেয় কমকতা ও উপসিচব জনাব মাঃ মিহ র রহমান, ম ণালেয়র আওতাধীন
অিধদ র/দ রস েহর ২০২০-২০২১ অথবছেরর াচার কম-পিরক নার ১ম কায়াটােরর ( লাই- সে র, ২০২০) বা বায়ন অ গিত উপ াপন কেরন। পয ােলাচনায় দখা
যায় ’এক
তীত ১ম কায়াটােরর ল মা া অিজত হেয়েছ। য-সকল অিধদ র/সং াস েহর তার কায েমর ল মা া অিজত হয়িন স সকল দ র/সং ার
কায মস হ ২য় কায়াটাের স াদেন জ িনেদ শনা দান করা হয়। সভায় াচার কম-পিরক নার িতেবদন রণকােল যথাযথ মানক সংেযাজেনর িনেদ শনা দান
করা হয়। সভায়
দ র/সং াস েহর ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণসহ িস েজন চাটার বা বায়ন, িশ েণর িবষেয়
ােরাপ করা হয়। সই সে আ িলক/মাঠ পয ােয়র
কায ালেয়র াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২০২১ যথাযথভােব বা বায়ন করার জ
েয়াজনীয় পদে প হেণর জ িদক-িনেদ শনা দান করা হয়।
২।

িব ািরত আ েল াচন া শ েষ সভায় িন

প িস া

হীত হয় :

(ক) অিধদ র/দ রস েহর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২০২১-এর বা বায়ন অ গিত িতেবদন িত কায়াটােরর পরবত মােসর ১৫ তািরেখর মে
মাণকসহ ম ণালেয় রণ এবং আ িলক/মাঠপয ায় কায ালয়েক দ র/সং ায় রণ করেত হেব;
(খ) অিধদ র/দ রস েহর াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২০২১-এর ১ম কায়াটােরর যসব ল মা া অিজত হয়িন তা ২য় কায়াটাের স
করেত হেব।
(গ) অিধদ র/দ রস েহর সংি সকলেক ওেয়বসাইেটর সবাব স হ হালনাগাদকরণসহ িস েজন চাটার/ ক বা বায়েন যথাযথ কায ম হণ করেত হেব;
(ঘ) অিধদ র/দ রস েহ িনেদ িশকা মাতােবক যথাযথভােব শাসন ও চা রী িবিধ সং া িবষয়ািদ থকভােব িশ ণ িদেত হেব;
(ঙ) অিধদ র/দ রস েহর আওতাধীন আ িলক/মাঠপয ােয়র কায ালেয়র াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২০২১ বা বায়েন েয়াজনীয় িদক-িনেদ শনা িদেত হেব এবং
মিনটিরং করেত হেব।
(চ) অিধদ র/দ রস েহর দািয় া কমকতা ক ক শাখা/অিধশাখা ও জলা অিফসস হ যথাসমেয় পিরদশন করেত হেব এবং পিরদশন িতেবদেনর পািরশস হ যথাযথ
বা বায়েনর ব া হণ করেত হেব।
৩।
দািয়

পিরেশেষ মি পিরষদ িবভােগর িনেদ শনা মাতােবক জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২০২১ বা বায়েন ম ণালেয়র আওতাধীন অিধদ র/দ রস েহর
া সংি সকেলর সহেযািগতা কামনা করা হয় এবং উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা করা হয়।

শািকলা জিরন আহেমদ
সিচব (সম য় ও আদালত) ও াচার িবষয়ক ফাকল
পেয় কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়।
ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০১২.৩১.০০২.১৭.১২৯

তািরখ:

১৬ কািতক ১৪২৭
০১ নেভ র ২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) ম ও কমসং ান ম ণালেয়র আওতাধীন সকল অিধদ র / দ র / সং ার ধান, ম ও কমসং ান ম ণালয়।
২) উপসিচব, আদালত অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়

মাহা দ আহে দ আলী
উপসিচব
১

