
জাতীয় শুদ্বাচার ক ৌশল  ম-পরর ল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবায়ননর লনযে 

আঞ্চরল  পর্ যানয় গঠিত ননরত তা  রমঠির সভাপরত ও সম্মারনত তত্ত্বাবধায়  

প্রন ৌশলী, এলজজইরি, খুলনা অঞ্চল, খুলনা জনাব রতন  ুমার কে এর সভাপরতনে 

৩য় ক ায়ািার ২০২০-২০২১ এর সভা অেে ৩১.০৩,২০২১ইং তাররখ  অনুঠিতহয়। 

 

সভার প্রারনে সভাপরত ও ননরত তা  রমঠির আহবায়  উপরিত  রমঠির স ল 

সেসেগনন  স্বাগত জানান। রতরন বনলন, এলজজইরি সর ানরর উন্নয়ন  াজ 

বাস্তবায়ন  নর থান  এবং এর মাধেনম জনগনন  কসবা প্রোন  নর থান । 

সর ানরর গৃহীত উন্নয়ন  ার্ যক্রম সঠি ভানব সম্পন্ন  রা এলজজইরির স ল স্তনরর 

 ম তযা/ মচারীনের ননরত  োরয়ে । স ল সময় শুদ্ধ রচন্ত-কচতনার মনধে কথন  

োরয়ে পালনন সবাইন  সনচষ্ট থা নত হনব। ননরত  মূলেনবাধ জাগ্রত করনখ রাষ্ট্রীয় 

ও েপ্তনরর রনয়মনীরত সঠি ভানব পালননর রবষনয় সবাইন  তৎপর হনত হনব। রতরন 

আরও জানান কর্, শুদ্ধাচার বনলত সাধারণভানব ননরত তা ,সততা দ্বারা ভরবষেৎ 

আচরণগত উৎ ষ যতা কবাঝায়। এর দ্বারা এ ঠি  সমানজর  ালোণ, মানদ্বন্দ, নীরত ও 

প্রথার প্ররত আনুগতে কবাঝাননা হয়। বেজি পর্ যানয়র  এর অথ য হনলা  তযবেরনিা ও 

সততা তথা চররত্ররনিা এবং উনেখ  নরন কর্, শুদ্ধাচার প্ররতিা এবং েনুীরত 

প্ররতনরানধর কযনত্র রাষ্ট্রীয় প্ররতিান সমূনহর গুরুে অপররসীম।  অতপর সভাপরত 

মনহােয় সেসে সরচবন  সভার  ার্ যক্রম শুরু  রার জনে আহবান জানান। কস 

কমাতানব সভার  ার্ যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুনতই সেসে সরচব রনব যাহী প্রন ৌশলী-

১, তত্ত্বাবধায়  প্রন ৌশলীর েপ্তর, এলজজইরি, খুলনা অঞ্চল, খুলনা  জাতীয় শুদ্ধাচার 

নীরতমালার আনলান  ননরত তা  রমঠির পরররধ,  ার্ যক্রম ও োরয়ে- তযবে  

উপিাপন  নরন এবং রতরন গত সভার  ার্ যরববরনী পাি  নর কশানান।  

আনলাচে সূচী-১ 
 

রসদ্ধান্তঃ গত সভায় রনয়রমতভানব ননরত তা  রমঠির সভা অনুিাননর বোপানর ও 

সবাইন  উপরিত থা ার জনে সভায় রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শুদ্ধাচার ক ৌশল  াম 

পরর ল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন ও মুলোয়ন রননেযরশ া- ২০২০-২০২১ কজলা  অরিনস 

কপ্ররননর রবষনয় রনদ্ধান্ত গহীত হয়। এখন কথন  অঞ্চরল  পর্ যানয়র স ল কেরনং এ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল সম্পন য আনলাচনা  রনত হনব এবং এ রবষনয় 

প্ররশযণাথীনের উে্বুদ্ধ  রার রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

 

বাস্তবায়ন অগ্রগরতঃ সেসে সরচব জানান কর্, স নল এ বোপানর বতযমানন অবগত 

আনেন এবং তারা রনজ রনজ অরধনযনত্র তা চচযার প্রনচিা চালানেন এবং অঞ্চরল  

পর্ যানয়র কেরনং গুনলানত শুদ্ধাচার ক ৌশল সম্পন য আনলাচনা  রা হনে। 
 

আনলাচে সূচী-২ 

রসদ্ধান্তঃ ননরত তা  রমঠির সভা সংক্রান্ত হাজজরা ও  ার্ য রববরনী করজজষ্টার, 

অরভনর্াগ করজজষ্টার, সংরিষ্ট করজজষ্টার সমূহ ও প্রনয়াজনীয় ি ুনমন্টসমূহ অত্র 

েপ্তনর ও অত্র অঞ্চনলর স ল রনব যাহী প্রন ৌশলী এবং তানের মাধেনম উপনজলা 

প্রন ৌশলীনের সঠি ভানব সংরযণ ও রনয়রমতভানব ননত তা  রমঠির সভা 

অনুিাননর বোপানর পনত্রর মাধেনম অনুনরাধ জানাননার রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  



 

বাস্তবায়ন অগ্রগরতঃ সেসে সরচব জানান কর্, অত্র অঞ্চনলর স ল রনব যাহী প্রন ৌশলী 

এবং তানের মাধেনম উপনজলা প্রন ৌশলীনের রনয়রমতভানব ননত তা  রমঠির সভা 

অনুিাননর বোপানর পনত্রর মাধেনম অনুনরাধ জানাননা হনয়নে। 

আনলাচে সূচী-৩ 

রসদ্ধান্তঃ শুদ্ধাচার ক ৌশল সংক্রান্ত প্ররশযণ আনয়াজননর বোপানর এলজজইরি, সের 

েপ্তরন  জানাননার বোপানর রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

 ম য তযা/ ম যচারীনের চা রর সংক্রান্ত সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশযণ আঞ্চরল  পর্ানয় 

অত্র েপ্তনর আনয়াজননর বোপানর বরাদ্দ প্রারপ্ত সানপনয রসদ্ধান্ত গহৃীত হয়।  

 

বাস্তবায়ন অগ্রগরতঃ সেসে সরচব জানান কর্, সের েপ্তর কথন  এ সংক্রান্ত ক ান 

বরাদ্দ পাওয়া র্ায়রন। 

 

আনলাচে সূচী নং-৪ 

রসদ্ধান্তঃ ওনয়ব সাইনি কসবা বক্স হাল-নাগাে রন, শুদ্ধাচার কসবাবক্স হাল নাগাে 

 রন, তথে অরধ ার কসবাবক্স  হালনাগাে রন,  স্বপ্রননারেত ভানব প্র াশনর্াগে তথে 

হালনাগাে  নর ওনয়ব সাইনি প্র ানশর জনে অত্র েপ্তনরর সহ ারী প্রন ৌশলী-১ ক  

োরয়ে  প্রোন  রার রসদ্ধান্ত গ্রহন  রা হয়।  
 

বাস্তবায়ন অগ্রগরতঃ সহ ারী প্রন ৌশলী-১ জানান কর্, ওনয়ব সাইনি কসবা শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স নতরর  রা হনয়নে এবং রনয়রমত ভানব ওনয়ব সাইি আপনিি  রা হনে।

আনলাচে সূচী নং-৫ ও ৬ 

রসদ্ধান্তঃ শুদ্ধাচার  ার্ক্রম প্ররশযণ ও বাস্তবায়ননর জনে বরাদ্দ কচনয় সের েপ্তনর 

পত্র কপ্ররননর বোপানর রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  
 

সের েপ্তনরর অনুনমােন ও বরাদ্দ প্রোন সানপনয শুদ্ধাচার চচযার জনে পুরস্কার 

প্রোননর বোপানর সব যসম্মরতক্রনম রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

বাস্তবায়ন অগ্রগরতঃ সেসে সরচব জানান কর্, বরাদ্দ প্ররপ্ত সানপনয পরবতী  ার্ যক্রম 

কনওয়া হনব।

২০২০-২০২১ অথ য বেনরর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম য-পরর ল্পনা ২য় ক ািানরর 

অগ্রগরত প্ররতনবেন রনধ যাররত সমনয়র মনধে সের েপ্তনর কপ্ররননর বোপানর 

সম যসম্মরতক্রনম রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  
 

বাস্তবায়ন অগ্রগরতঃ সেসে সরচব জানান কর্, ২০২০-২০২১ অথ য বেনরর জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম য-পরর ল্পনার ২য় ক ায়ািানরর অগ্রগরত প্ররতনবেন রনধ যাররত 

সমনয়র মনধে সের েপ্তনর কপ্ররন  রা হনয়নে। 
 

অতপর সভায় আর ক ান  অনলাচেসূচী না থা ায় সভাপরত ও এই েপ্তনরর 

আওতাধীন মাি পর্ যানয়র স ল েপ্তরসমূহন  প্ররতিার লনযে স ল  ার্ যালনয় 

শুদ্ধাচার প্ররতিার মাধেনম উন্নয়ন  ার্ যক্রম সর্ার্থভানব সম্পােননর জনে স লন  

অননরাধ জারননয় সভা সমাপ্ত ক াষনা  নরন।


