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িশ  ম ণালেয়র ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার নিতকতা কিম র  
( ন ২০২১ মােসর) সভার কাযিববরণী 

 
 

সভাপিত : জনাব জািকয়া লতানা 
সিচব, িশ  ম ণালয় 

তািরখ : ২৪/০৬/২০২১ 
সময় : বলা ১২.৩০ ঘ কা 

   
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত ও েভ া জািনেয় সভার চনা কেরন। গত ২৫/০৫/২০২১ তািরেখ 

অ ি ত সভার কাযিববরণীর উপর কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর 
সভাপিতর অ মিত েম আেলাচ িচ অ যায়ী সভার কাযপ  ধারাবািহকভােব উপ াপন  করা হয়।  

০২. সভায় উপ ািপত জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না সং া  িবিভ  ত ািদ ও কায েমর উপর 
িব ািরত আেলাচনা হয়। আেলাচনাে  িন বিণত িস া  হীত হয়: 

.নং  আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী  

১. সভায় অবিহত করা হয় য, ২০২০-২১ অথবছেরর 

াচার কৗশল কমপিরক নায় অ   

কায মস হ যথাযথভােব শতভাগ বা বায়ন িনি ত 

করার জ  কায ম অ াহত আেছ এবং এ সং া  

৩য় এমািসেক শতভাগ অিজত হেয়েছ এবং  

অ গিতর িতেবদন ১২/৪/২০২১ তািরেখ 

মি পিরষদ িবভােগ রণ করা হেয়েছ। 

িশ  ম ণালয় ক ক ২০২০-২১ 

অথবছেরর াচার কৗশল কম-

পিরক নায় অ    কায মস হ 

যথাযথভােব শতভাগ বা বায়ন িনি ত 

করেত হেব। 

সকল কমকতা 

ও াচার 

ফাকাল 

পেয়  ,িশ  

ম ণালয়। 

২. 

 

সভায় অবিহত করা হয় য, দা িরক কায েম 

িনয়িমত ই-নিথ/ই- মইল  বহার িনি ত করার 

লে  ম ণালেয়র ে  অ িবভাগ ধানগণ এবং 

দ র/সং ার ে  দ র/সং া ধানগণ  মিনটিরং 

জারদার করেবন। এ িবষয়  িশ  ম ণালেয়র সকল 

অিতির  সিচব ও আওতাধীন দ র/সং া 

ধানগণেক অবিহত করা হেয়েছ। ই-নিথ ও ই-

ফাইেল বা বায়ন অ গিত ৯০% উ ীত করার 

িবষয়  পে র মা েম সংি  সকলেক অবিহত করা 

  িবষয়  িশ  ম ণালেয়র সকল 

অিতির  সিচব ও আওতাধীন 

দ র/সং া ধানগণেক অবিহত করেত 

হেব। ই-ফাইেল বা বায়ন অ গিত 

৯০% উ ীত করেত হেব । এ িবষেয় 

েয়াজনীয় িশ েণর ব া করেত 

হেব। 

অিতির  

সিচব )সকল( , 

িশ  ম ণালয় 

এবং 

আওতাধীন 

দ র / সং া 

ধান )সকল (  

http://www.moind.gov.bd


.নং  আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী  

হেয়েছ। 

৩. সভােক অবিহত করা হয় য, এ পয  ১২  

দ র/সং ায় সবেমাট     ৮০০ জন িশ ণাথ েক 

আইএিপ ণয়ন িবষেয় িশ ণ দয়া হেয়েছ। 

িশ ণল  ান আইএিপ ণয়ন ও বা বায়েন 

বহার হে । 

িশ ণল  ান আইএিপ ণয়ন ও 

বা বায়েন বহার করেত হেব। 

অিতির  

সিচব )সকল( , 

িশ  ম ণালয় 

এবং 

আওতাধীন 

দ র / সং া 

ধান )সকল(  

৪. সভােক অবিহত করা হয় য, ২০২০-২১ অথবছেরর 

াচার র ার দােনর িনিম  িবগত ৩১/৫/২০২১ 

তািরেখ আেদশ জাির এবং তা ওেয়বসাইেট কাশ 

করা হেয়েছ। 

াচার র ার দােনর িনিমও 

পরবত  সকল কায ম যথাসমেয় স  

করেত হেব। 

 

সকল কমকতা 

ও াচার 

ফাকাল 

পেয় , িশ  

ম ণালয় 

৫. (ক) সভায় জানােনা হয় য, ি েকি ক 

কমপিরক নার (IAP) বা বায়ন অ গিত 

পযােলাচনার িবষয়  িশ  ম ণালেয়র সকল 

অিতির  সিচব ও আওতাধীন দ র/সং া 

ধানগণেক অবিহত করা হেয়েছ। িতমােস 

অ িবভাগ পযােয়র সভায় ও দ র/সং ায় মািসক 

সভায় ি েকি ক কমপিরক নার (IAP) 

বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হে । 

ক. িতমােস অ িবভাগ পযােয়র সভায় 

ও দ র/সং ায় মািসক সভায় 

ি েকি ক কমপিরক নার (IAP) 

বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করেত 

হেব। 

অিতির  

সিচব )সকল( , 

িশ  ম ণালয় 

এবং 

আওতাধীন 

দ র / সং া 

ধান )সকল(  

(খ) সভায় অবিহত করা হয় য, আগামী লাই/২১ 

মােস  ািয়ত আইএিপ জমা সং া  সভার 

আেয়াজন করা হেব। িনেদশনা মাতােবক ২০২১-২২ 

অথ বছেরর আইএিপ ণয়েন  Need based 

সম া সনা  কের  কায ম  নয়া হেব। আইএিপ 

এর সােথ সময়াব  কমপিরক না (Time 

bound action plan) জমা দান এবং 

ত ািশত ফলাফল (Expected result) 

উে খ করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

খ. আগামী লাই/২১ মােস   

ািয়ত আইএিপ জমা সং া  সভার 

আেয়াজন করেত হেব। েয়াজেনর 

িভিওেত (Need based) সম া 

সনা  কের কায ম িনবাচন কের 

আইএিপ ণয়ন করেত হেব।আইএিপ 

এর সােথ সময়াব  কমপিরক না 

(Time bound action 

plan) জমা দান এবং ত ািশত 

ফলাফল (Expected result) 

উে খ করেত হেব। 

অিতির  

সিচব )সকল( , 

িশ  ম ণালয় 

এবং 

আওতাধীন 

দ র / সং া 

ধান )সকল(  



.নং  আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী  

৬. সভায় অবিহত করা হয় য, ২০২১-২২ অথবছেরর 

াচার কমপিরক নায় মি পিরষদ িবভােগর 

িনেদশনা অ যায়ী কায ম সংেশাধন ও 

সংেযাজন বক মি পিরষদ িবভােগ রণ করা 

হেয়েছ এবং তা  ১৭/৬/২০২১ তািরেখ ম ণালেয়র 

ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ। 

২০২১-২২ অথবছেরর াচার 

কমপিরক না বা বায়েন মি পিরষদ 

িবভােগর িনেদশনা অ যায়ী পরবত  

কায ম হণ করেত হেব। 

উপসিচব 

(এিপএ, 

াচার ও 

অিভেযাগ 

িন ি  

অিধশাখা) 
 

০৩. আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

া িরত/ 
                                                                                                    ০৪-০৭-২০২১ 

                                                                                                             জািকয়া লতানা 
                সিচব  

      ও 
    সভাপিত, নিতকতা কিম  

    িশ  ম ণালয়। 
 

 

 


