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উত্তম চচ চা(Best Practices) বিষয়ক প্রবিবিদন
ক্রম.

১

২

উত্তম চচ চার শিররানাম

উত্তম চচ চার বিিরণ

অবসরগামী কমচকর্চাকমচচাবরগণবক
সংবর্ চনা প্রদান

জীিবনর দীর্ চসময় সরকাবর দপ্তবর কাজ কবর
অিসরকালীন কমচজীিবনর স্মৃবি ধারণ কবর যাবি
একজন কমচচাবর কৃিজ্ঞিািন্ধবন আিদ্ধ থাবকন সস
লবযে অবসরগামী কমচকর্চা-কমচচাবরগবণর সংবর্ চনা
প্রদাবনর কায চক্রম চলমান রাখা হবয়বে।

সেনশন েবরবশাধ
দ্রুিির করা

প্রমাণক

অিসবরাত্তর সেনশন প্রদানবক সহজ করার জন্য
ইবলক্ট্রবনক ফান্ড ট্রান্সফার(ইএফটি)এর মাধ্যবম অিসবর সেনশনারবদর সিিন ভািার অথ চ স্থানান্তবরর েত্র
যাওয়া কমচকিচা-কমচচাবরগবণর একাউবে সেনশবনর অথ চ (সংলাগ-১)
সপ্ররবণর কায চক্রম চলমান রাখা হবয়বে।

১। ইন-হাউজ প্রবশযবণর আবদশ (সংলাগ-২)

৩

অভেন্তরীণ প্রশিক্ষণ

িিচমান সরকাবরর বিবজটাল কায চক্রবমর ধারািাবহকিা
অক্ষুণ্ন রাখবি অবফবসর কমচকিচা/কমচচারীবদর ই-নবথ,
ই-বজবে ও ইবনাবভশন সযমিা বৃবদ্ধর উের প্রবশযণ
প্রদান করা হবে। ফবল একবদবক সযমন সরকাবরর
বিবজটাল কায চক্রম অব্যাহি রাখা হবে অন্যবদবক
কমচচারীগবণর সযমিা বৃবদ্ধ োবে।

১. বিবদবশক প্রশিযবণর সরকারী আবদশ(সংলাগ-৩)
২. েবি

৪

বিবদবশক প্রশিক্ষণ

৫

দপ্তবরর কাবজ
গবিশীলিা ও শৃঙ্খলা
আনয়বনর জন্য
অিবহবিকরণ সভা
আবয়াজন

৬

জনগবণর িথ্য
অবধকার
বনবিিকরবণর জন্য
অিবহিকরণ সভা
আবয়াজন

৭

শুদ্ধাচার পুরস্কার
প্রদান

বশযাক্রম ও োঠ্যপুস্তবকর উন্নয়বনর জন্য সিাবিচর বনজস্ব
অথ চায়বন দুটি ব্যাবচ শ্রীলঙ্কা ও মাবলবশয়ায় প্রবশযণ
প্রদান করা হবয়বে। উক্ত প্রবশযণ ধারািাবহকভাবি
অব্যাহি থাকবি। ফবল োঠ্যপুস্তবকর গুণগি মান বৃবদ্ধ
োবে এিং োবি।

দপ্তবরর কাবজ গবিশীলিা ও শৃঙ্খলা আনয়বনর জন্য
বনয়বমি উেবস্থবি বিবধমালা-১৯৮২ ও সরকাবর
কমচচারী আচরণ বিবধমালা -১৯৭৯ এিং সবচিালয়
বনবদ চশমালা-২০১৪ সম্পবকচ সবচিনিা বৃবদ্ধমূলক সভা সভার সনাটিশ ও উেবস্থবিেত্র (সংলাগ-৪)
আবয়াজন করা হবয়বে। এোড়া বনয়বমি সঠিক সমবয়
অবফবস প্রবিশ ও িাবহর হওয়া বনবিি করবি
িাবয়াম্যবট্রক বিবজটাল হাবজরা চালু করা হবয়বে।
জনগবণর িথ্য অবধকার বনবিিকরবণর জন্য জািীয়
িথ্য অবধকার আইন-২০০৯, িথ্য প্রকাশ(সুরযা) আইন২০১১ ও িথ্য প্রকাশ বিবধমালা-২০১৭ সম্পবকচ সভার সনাটিশ ও উেবস্থবিেত্র (সংলাগ-৪)
অিবহিকরণ সভা আবয়াজন করা হবয়বে - যাবি
প্রকাশবযাগ্য িথ্য জনগণ সেবি োবর।
বিগি িেবর সিাবি চর দুইজন কমচকিচা ও একজন
কমচচাবরবক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হবয়বে। এবি
অবফস আবদবশর কবে সংযুক্ত(সংলাগ-৫)
দপ্তবর অন্যান্য কমচচাবরগবণর মাবে সঠিকভাবি কাজ
করার প্রবিবযাবগিা বৃবদ্ধ সেবয়বে।
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