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িশ  ম ণালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার নিতকতা কিম র সভার কাযিববরণী 
 

সভাপিত : জনাব ক এম আলী আজম 
সিচব, িশ  ম ণালয় 

তািরখ : ১৬/০৭/২০২০ 
সময় : ১২.৩০ টা 

ান :  অন-লাইেন িভিডও কনফাের  এর মা েম 
 

সভায় উপি ত কমকতা ে র নােমর তািলকা : পিরিশ  ‘ক’ 
 

সভাপিত উপি ত সকলেক াগতও েভ া জািনেয় সভার চনা কেরন। গত ১১/০৬/২০২০ তািরেখর সভার কাযিববরণীর উপর কান সংেশাধনী না 
থাকায় তা সবস িত েম ঢ় করা হয়। অত:পর সভাপিত সভার আেলাচ িচ উপ াপনার জ  িশ  ম ণালেয়র াচার ফাকাল পেয়  জনাব মাহা দ 
সালাউি ন, সিচব- ক িনেদশ দান কেরন। সভায় িন বিণত িবষেয় আেলাচনা ও িস া  িহত হয় : 

 

নং 
আেলাচনা িস া  বা বায়েন  

১ 
 

সকল কমকতা িনয়িমত ই- মইল ও ই-নিথ চক 
করেছ িকনা এবং যথাসমেয় িনয়িমত দা িরক কাজ 
স াদন করেছ িকনা তা িনি ত করার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয় ।   
 

সকল কমকতা িনয়িমত ই- মইল ও ই-নিথ চক 
করেছ িকনা এবং যথাসমেয় িনয়িমত দা িরক 
কাজ স াদন করেছ িকনা তা িনি ত করেত 
হেব।  

অিতির  সিচব ( শাসন), 
িশ  ম ণালয়/দ র/সং া 

ধান (সকল)। 

২ অন-লাইেন কােজর দ তা ি র জ  েয়াজনীয় 
িশ েণর ব া হণ করার জ  সভায় আেলাচনা 

হয়। 
 

অন-লাইেন কােজর দ তা ি র জ  েয়াজনীয় 
িশ েণর ব া হণ করেত হেব। যােতঅন-

লাইেন দা িরক কাযাবলী যথাসমেয় করা স ব হয় 
কান কাজ যােত পি ং না থােক। 

অিতির  সিচব ( শাসন), 
িশ  ম ণালয় /দ র/সং া 

ধান(সকল)। 

৩ িশ  ম ণালেয়র ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর জাতীয় 
াচার কৗশল কমপিরক নার - লায়ন ড়া  

িতেবদন নিতকতা কিম র   অ েমাদন 
হণ বক মাণকসহ যথাসমেয় মি পিরষদ 

িবভােগ রণ করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

িশ  ম ণালেয়র ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর জাতীয় 
াচার কৗশল কমপিরক নার - লায়ন ড়া  

িতেবদন নিতকতা কিম  ক ক অ েমাদন 
করাহেয়েছ। অ েমািদত - লায়ন ড়া  

িতেবদন মাণকসহ যথাসমেয় মি পিরষদ 
িবভােগ রণ করেত হেব।  

াচার ফাকাল পেয় , 
িশ  ম ণালয়। 

৪ িশ  ম ণালেয়র ২০২০-২১ অথ বছেরর জাতীয় 
াচার কৗশল কমপিরক নার খসড়া নিতকতা 

কিম র অ েমাদন হণ বক  যথাসমেয় 
মি পিরষদ িবভােগ রণ করার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। 

 িশ  ম ণালেয়র ২০২০-২১ অথ বছেরর জাতীয় 
াচার কৗশল কমপিরক নার খসড়া নিতকতা 

কিম ক ক অ েমাদন করা হেয়েছ। অ েমািদত 
খসড়া  যথাসমেয় মি পিরষদ িবভােগ রণ করেত 
হেব। 

 াচার ফাকাল পেয় , 
িশ  ম ণালয়। 

৫ দ র/সং ার ২০২০-২১ অথবছেরর জাতীয় াচার 
কৗশল কমপিরক না িবষেয় িফড াক সভা 

আগামী ৩-৬ আগ  এর মে  করার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। 

দ র/সং ার ২০২০-২১ অথবছেরর জাতীয় াচার 
কৗশল কমপিরক না িবষেয় িফড াক সভা 

আগামী ৩-৬ আগ  এর মে  করেত হেব।  

অিতির  সিচব (জাস, 
সম য় ও ওম)/ াচার 
ফাকাল পেয় , িশ  

ম ণালয়। 

৬. দ র/সং ার সকল কমকতােক ই-ফাইিলং 
কায েম আেরা বশী তৎপর হওয়ার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়।  

দ র/সং ার সকল কমকতােক ই-ফাইিলং 
কায েম আেরা বশী তৎপর হেত হেব। 

দ র/সং া ধান(সকল)/ 
াচার ফাকাল পেয় , 

িশ  ম ণালয়। 

আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সভাপিত সকলেকধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 
া িরত/- 

তািরখ : ২০/০৭/২০২০ ি . 
ক এম আলী আজম 

সিচব 
ও 

সভাপিত, নিতকতা কিম  
িশ  ম ণালয় 

http://www.moind.gov.bd

