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আঞ্চনলক/মাঠ পর্ বাদয়র কার্ বালদয়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কমব-পনরকল্পিা ২০২০-২১ এর আওতায় উত্তম চচ বার তানলকা
-উত্তম চচ বার তানলকাক্রাংিাং
উত্তম চচ বার নবষয়
উত্তম চচ বার গৃহীত পেদেপ
১
২
৩
১
অনিদস র্থাসমদয় উপনহহনত
সকল কমবকতবা-কমবচারীর জন্য নিনজটাল হানজরা চালু করা হদয়দে।
নিনিতকরণ
২
সামানজক কর্াগাদর্াগ মাধ্যদম তথ্য
সামানজক কর্াগাদর্াগ মাধ্যদম কমদসঞ্জার গ্রুদপর মাধ্যদম তথ্য আোি
আোি প্রোি
প্রোি ও উদ্ভুত সমস্যা সমাধািকদল্প নেক নিদে বশিা প্রোি করা।
৩
নবনিন্ন সিার কার্ বনববরণী সাংরেণ
এ কার্ বালদয়র নবনিন্ন সিার কার্ বনববরণী ধারাবানহকিাদব বাঁধাইপূব বক
স্থায়ীিাদব সাংরেণ করা।
৪
অিযন্তরীণ প্রনশেদণর আদয়াজি করা
অনিদস কমবরত কমবচারীদের েেতা ও কমবসম্পােদির মাি উন্নয়দির
লদেয অিযন্তরীণ প্রনশেণ অব্যাহত রাখা হদয়দে।
িনথ কেনণ নবন্যাসকরণ
িনথ কেনণ নবন্যাসকরণ কার্ বক্রম চলমাি আদে।
৫
৬
কেনণ নবন্যাস করত ধ্বাংসদর্াগ্য িনথ
কার্ বক্রম চলমাি আদে।
নবিষ্টকরণ
৭
মােকমুক্ত কজলা নবনিমবাণ
উপদজলাদক মােকমুক্ত করার লদেয মােকমুক্তকরণ পনরকল্পিা গ্রহণ
করা হদয়দে।
৮
ই-িনথ বাস্তবায়ি
সকল পত্র ই-িনথদত উপহহাপদির কার্ বক্রম গ্রহণ করা হদে।
৯
কসবা গ্রহীতার বক্তব্য ধধর্য্ব সহকাদর
সাংনশষ্ট কসবা প্রোিকারীদক নিদে বশিা প্রোি করা হদয়দে।
েবণ ও গুরুত্ব অনুধাবি কদর
তাৎেনণক ব্যবস্থা গ্রহণ
১০ নবদ্যযদতর অপ্রদয়াজিীয় ব্যবহার
এ কার্ বালয়সহ উপদজলার সকল অনিদসর কমবকতবা-কমবচারীগণদক
হ্রাসকরণ
নবদ্যযদতর অপ্রদয়াজিীয় ব্যবহার করাধকদল্প নিদে বশ প্রোি করা হদয়দে।
১১ নিনিত কেদত্র মূদ্রদণ কাগদজর ব্যবহার সকল কমবকতবা ও কমবচারীদক এ নবষদয় নিদে বশিা প্রোি করা হদয়দে।
১২ নপ্রনটাং এর কেদত্র কাগদজর উিয় পৃষ্ঠা সকল কমবকতবা ও কমবচারীদক এ নবষদয় নিদে বশিা প্রোি করা হদয়দে।
পনরপূণ বিাদব ব্যবহার
১৩ িাল কাদজ উৎসানহতকরণ
িালকাদজর স্বীকৃনতস্বরুপ সকল কমবকতবা-কমবচারীর মদধ্য পুরস্কার
প্রোদির ব্যবহহা করা হদয়দে।
১৪ অনিদর্াগ বাক্স হহাপি
কমবকতবা ও কমবচারীদের কাজকমবসহ অন্য ককাি নবষদয় অনিদর্াগ
োদয়দরর জন্য অনিস কদের বারান্দায় উন্মুক্ত হহাদি অনিদর্াগ বাক্স
হহাপি করা হদয়দে।
১৫ স্ব-উদযাদগ প্রদয়াজিীয় কেদত্র
কাদজর স্বািানবক মাি নিনিতকরদণর নিনমত্ত শাখা অিযন্তদর স্বপ্রনশেদণর আদয়াজি
উদযাদগ প্রদয়াজিীয় কেদত্র প্রনশেদণর আদয়াজদির উদেদে প্রনশেণ
মনিউল প্রস্তুত করা হদয়দে।
১৬ সরকারী অদথ বর কৃেতা সাধি
সরকারী অথ ব অপব্যয়দরাদধ কৃেতা সাধি করার জন্য সাংনিষ্ট সকলদক
পরামশব কেয়া হদয়দে।
১৭ স্বল্প কময়ােী পনরকল্পিা গ্রহণ
স্বল্প কময়ােী পনরকল্পিা গ্রহণ করার জন্য সাংনিষ্ট সকলদক নিদে বশিা
প্রোি করা হদয়দে।
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