
মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কম পিরক না ণয়ন ও বা বায়ন 
(২০২১-২০২২) 
িবভাগ: রাজশাহী 
জলার নাম: ব ড়া 
উপেজলা: আদমদীিঘ 

 
০১। াপট: গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ২০১২ সােল “ সানার বাংলা গড়ার ত য়: জাতীয় াচার কৗশল, 
িশেরানােম জাতীয় াচার কৗশল ণয়ন কেরেছন।  জাতীয় াচার কৗশেলর পক : খী-স  সানার বাংলা” 
এবং অিভল  হেলা: রা ীয় িত ান ও সমােজর শাসন িত া। জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  
ইেতা েব ০১ জা য়াির ২০১৫ থেক ৩০ ন ২০১৬ ময়ােদর জ  াচার কম পিরক না ও বা বায়ন অ গিত 
পিরবী ণ কাঠােমা ণয়ন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অথ বছের িবিভ  ম ণালেয়র পাশাপািশ ম ণালেয়র অধীন 
িবভাগ, সং া, মাঠ পয ােয়র িবভাগীয়, আ িলক এবং জলা ও উপেজলা পয ায়স েহ জাতীয় াচার কৗশল 
কম পিরক না ও বা বায়ন পিরবী ণ িতেবদন ণয়ন সং া  নীিতমালার আেলােক আদমদীিঘ উপেজলার জাতীয় 
াচার ও কম পিরক না এবং বা বায়ন পিরবী ণ কম িচ ২০২১-২০২২ ণয়ন করা হেলা।  

 
কম পিরক না : অথ বছর সময়সীমা িবষয় বা বায়নকারী ক প  
ক. জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ কাঠােমা পিরবী ণ বা বায়ন অ গিত 
পিরবী ণ কাঠােমা ণয়েনর জ  গাইড লাইন উপেজলার সকল িবভাগেক অ েরাধ াপন।  
১। উপেজলার সকল িবভাগস হ 
২। ইউিনয়ন পিরষদ (সকল) 
২০২১-২০২২ 
০৬ জা য়াির ২০২১ জাতীয় াচার কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ কাঠােমার খসড়া  তকরণ ও 
নিতকতা কিম েত অ েমাদন। 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 
ও 
উপেজলার সকল িবভাগস হেক িদক িনেদ শনা দান। 
আদমদীিঘ উপেজলার নিতকতা কিম  
২০২১-২০২২ 
১৭-১৮-২০২১ 
জাতীয় াচার কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ কাঠােমার খসড়া নিতকতা কিম  ক ক 
অ েমাদন কের ড়া  কম-পিরক না জলা শাসেকর কায ালেয় রণ। 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 
২০২১-২০২২  
২১ জা য়াির ২০২১ জাতীয় াচার কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ কাঠােমা উপেজলা এবং জলা 
ওেয়ব সাইেট কাশ। 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 
খ. জাতীয় চার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ কাঠােমা পিরবী ণ ২০২১-২০২২ এি ল 
২০২১ মােসর ১ম স ােহ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ কাঠােমােত 
উে িখত ল মা ার িবপরীেত ১ম মািসক িতেবদন জলা শাসক বরাবর রণ (জা য়াির/২১ হেত মাচ/২১)। 



উপেজলা িনব াহী অিফসার 
২০২১-২০২২ লাই ২০২১ মােসর ১ম স ােহ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিত 
পিরবী ণ কাঠােমােত উে িখত ল মা ার িবপরীেত ২য় মািসক িতেবদন জলা শাসকব বরাবর রণ 
(এি ল/২১ হেত ন/২১)। 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 
২০২১-২০২২ অে াবর ২০২১ মােসর ১ম স ােহ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিত 
পিরবী ণ কাঠােমােত উে িখত ল মা ার িবপরীেত ৩য় মািসক িতেবদন জলা শাসক বরাবর রণ 
( লাই/২১ হেত সে র/২১)।  
উপেজলা িনব াহী অিফসার 
২০২১-২০২২ জা য়াির ২০২১ মােসর ১ম স ােহ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিত 
পিরবী ণ কাঠােমােত উে িখত ল মা ার িবপরীেত ৪থ মািসক িতেবদন জলা শাসক বরাবর রণ 
(অে াবর/২১ হেত িডেস র/২১)। 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 
০২। জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন পিরবী ণ কাঠােমা ২০২১-২০২২:  
২.১ ািত ািনক ব া:  
(ক) নিতকতা কিম র িত ০৩ মােস এক  ক র সভা। 
(খ) নিতকতা কিম র সভায় িহত িস া  বা বায়েনর হার এবং ল মা া।  
(গ) মাঠ পয ােয়র কায ালয়স েহর াচার িত ার ে  অ রায় িচি তকরণ। 
২.২ সেচতনতা ি : 
সকল িবভাগ এবং মাঠ পয ােয়র সকল কায ালয়স েহর কম চারীেক জাতীয় াচার কৗশল সং া  িশ ণ দান।  
২.৩ াচার চচ ার জ  েণাদনা দান: 
(ক) াচার চচ ার জ  াচার র ার দান নীিতমালা ২০২০-২০২১ অ যায়ী েণাদনা দােনর জ  কিম  
গঠন। 
(খ) দ রস েহর কম চারীগণেক েণাদনা দােনর িনিমে  ড িভি ক ায়ন প িত অ সরণ কের র ার 
দান।  
২.৪ জনেসবা সহজীকরেণর লে  ই-গভ া  ও সবার মান উ ীতকরণ: 

 পিরবিতত ফর ােট সবা দান িত িত (িস েজন  চাট ার) ণয়ন িনি ত কের কত  সময়সীমার 
ভতের সবা দান করা হেব তা উে খ কের িস েজন চাট ার হালনাগাদ দশ ন করা।  

 মাঠ পয ােয়র িবিভ  কায ালেয় েয়র েয়াজনীয়তা এবং স মতা িবেবচনা কের ই- ট ােরর মা েম কায 
স াদন করেত হেব। বািষ ক পিরক না অ যায়ী ই- ট ােরর একক শতকরা হার কাশ করেত হেব। ই-
ট ার তীত অ া  য় ে  দরপ / কােটশন/ না শ ওেয়ব সাইেট কাশ করেত হেব।  

 সামািজক যাগােযাগ মা মসহ িবিভ  মা ম বহার কের মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র সে  অনলাইন 
কনফােরে র আেয়াজন করেত হেব।  

 দা িরক কােজ সাশাল িমিডয়া বহার করার উৎসািহত করার জ  সামািজক যাগােযাগ মা ম সাশাল 
িমিডয়া ( ফস ক) চা  করেত হেব।  

 মাঠ পয ােয়র কায ালেয় সরকাির কাজ স াদেনর ে  কি উটার বহার কের বাংলা টাইপ করা হেল 
তার ণীতকরণ িনি ত করণােথ ইউিনেকাড/িনকস  বহার করেত হেব।  

 
 



২.৫। জনেসবা সহজীকরেণর লে  উ াবনী উে াগ ও সবা প িত সহজীকরণ: 
 মাঠ পয ােয়র কায ালয়স েহ বতমােন ইংেরিজ ক ােল ার বছর অ সরণ কের বািষ ক উ াবনী কম পিরক না 

ণয়ন করেছ। আগামী ২০২১-২০২২ অথ বছের তা অথ বছর অ সাের ণয়েনর লে  বািষ ক উ াবনী 
কম পিরক না ২০২১-২০২২ রণয়ন করেত হেব।  

 মাঠ পয ােয়র কায ালয়স হ ক ক ণীত বািষ ক উ াবনী কম পিরক না অ যায়ী ০২  উ াবনী উে াগ 
বা বায়েনর জ  স া  ০২  িভ  িভ  তািরখ উে খ করেত হেব এবং ০২  উ াবনী সবা চা র পদে প 
হণ করেত হেব। 

 মাঠ পয ােয়র কায ালেয় কমপে  ০১  কের সবার িব মান প িত সহজীকরেণর উে াগ তািরখ িনধ ারণ 
কের করেত হেব।  

২.৬। জবাবিদিহ শি শালীকরণ:  
 ততম সমেয় অিভেযাগ িন ি  করেত হেব এবং কত িদেনর মে  িন ি  করা হেব তা িনিদ  কের িদেত 

হেব।  
 অিভেযাগ িন ি  কের তা কত িদেনর মে  সংি  ি েক অবিহত করা হেব তা উে খ করেত হেব।  
 ত  অিধকার আইেনর আওতায় দািয় া  কমকতার নাম ও কানা ইেমইল না ারসহ ওেয়ব সাইেট 

উে খ করেত হেব।  
 ত  অিধকার আইেনর আওতায় দািয় া  কমকতার জ  ত ত অ লাইন িশ ণ মিডউল ত  

কিমশেনর ওেয়ব বাইট www.infocom.gov.bd এই কানা অথবা 
https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/69237b2c9a 
এই কানায় আপেলাড করেত হেব। দািয় া  কমকতা অনলাইন িশ ণ স  কের সনদ াি র স া  
তািরেখ া  সনদপে র ছায়ািলিপ সংি  মািসক িতেবদেনর সে  উ তন ক পে র বরাবের রণ 
করেত হেব।  

 ন িত িতেরাধ স িকত কায ম যমন- ইেলক িনক উপি িত, গণ নািন ইত ািদ হণ ব ক সংর ণ 
করেত হেব।  

 দ র/সং া ন িত স হ (Grey Area) িচি ত করেত হেব।  
২.৭। সকল িবভােগর ধান/ নিতকতা কিম র াচার সার ও চােরর জ  িনে া  কায ম মািসক িভি েত 
িবভাজন কের কায ম ল মা া িনধ ারণ করেত হেব। েয়াজেন বািষ ক য় পিরক না ণয়ন, িবলে  উপি িতর 
জ  ব া হণ, ইনেভে াির রিজ ার চা করণ। এ ধরেণর কায ম হেণর ল মা া মািসক িবভাজন কের 
অ ি  করেত হেব।  
২.৮। াচার বা বায়েনর কায ম য় বহেনর জ  অথ িবভাগ থেক া  অথ উে ালন কের স া  য় িনব াহ 
করেত হেব।  
২.৯। পিরবী ণ:  

 মি পিরষদ িবভাগ থেক া  িনেদ শনার আেলােক জাতীয় াচার কৗশল কম পিরক না তািরখ িনধ ারণ 
ও পিরবী ণ কাঠােমা ণয়ন কের সংি  উ তন কায ালয়/দ র/সং ায় দািখল করেত হেব। স সে  
থম কায়াট াের দশ ন করেত হেব।  

 েত ক কায়াট াের াচার কৗশল কম পিরক না বা বায়ন ও পিরবী ণ কাঠােমার সংি  কায়াট াের 
ত অজন উে খ করেত হেব।  

 



জাতীয় াচার কৗশল কম পিরক না বা বায়ন ও পিরবী ণ কাঠােমা ২০২১-২০২২ এর িন বিণ ত সদ  সম েয় 
নিতকতা কিম  গঠন করা হেলা: 
আদমদীিঘ উপেজলা নিতকতা কিম  
০১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , ১৩৮, ব ড়া-০৩    - উপেদ া 
০২। চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, আদমদীিঘ, ব ড়া   - উপেদ া 
০৩। ভাইস/মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, আদমদীিঘ, ব ড়া - উপেদ া 
০৪। উপেজলা িনব াহী অিফসার, আদমদীিঘ, ব ড়া    - সভাপিত 
০৫। সকল িবভাগীয় ধান, আদমদীিঘ, ব ড়া    - সদ  
০৬। ইউিপ চয়ার ান (সকল), আদমদীিঘ, ব ড়া    - সদ  
০৭। উপেজলা েকৗশলী, আদমদীিঘ, ব ড়া     - সদ -সিচব 
 
দািয় া  কমকতা অনলাইেন উপেরাি িখত কানা থেক িশ ণ মিডউল আপেলাড কের অনলাইন িশ ণ 
স  কের িশ ণ াি র পর িত কায়াট াের ত  দােনর সময় িশ ণ সং া  সনদপে র ছায়ািলিপসহ 
িতেবদন দািখল করেবন।  

 
( াবণী রায়) 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 
আদমদীিঘ, ব ড়া 
মাবাইল: ০১৭৩৩-৩৩৫৪৩৭ 
ইেমইল: unoadamdighi@mopa.gov.bd 


