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 ররলপথ মন্ত্রণালদয়র ননধতকতা কধমটির ২০১৮-১৯ অথ থবছদরর ১ম রকায়ার্ থাদর অনুধিত সভার কার্ থধববরণী:  

 

সভাপধত : 

 

রমা: রমাফাদেল র াদসন 

সধিব, ররলপথ মন্ত্রণালয়। 

সভার তাধরখ : ১৬.০৯.২০১৮।  

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকায় 

সভার স্থান : ররলভবনস্থ ২য় তলার সভাকক্ষ।  

উপধস্থত সেস্যবৃন্দ : তাধলকা সাংযুক্ত (পধরধশষ্ট-ক)।  

 

 সভার প্রারদে সভাপধত উপধস্থত সকলদক স্বাগত জাধনদয় সভা শুরু কদরন। সভাপধতর ধনদে থশক্রমে উপসধিব (প্রশাসন-২) 

অধিশাখা ররলপথ মন্ত্রণালদয়র ননধতকতা কধমটির ২০১৮-১৯ অথ থবছদরর ১ম রকায়ার্ থাদরর সভার কার্ থপত্র উপস্ াপন কদরন। ধতধন 

ররলপথ মন্ত্রণালদয়র জাতীয় শুদ্ধািার রকৌশল কম থপধরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ কাঠাদমাদত বধণ থত কার্ থক্রদমর ১ম 

রকায়ার্ থার (জুলাই-রসদেম্বর/২০১৮)-এর অগ্রগধত প্রধতদবেন সভায় উপস্থাপন কদরন। সভাপধত মদ ােয় জাতীয় শুদ্ধািার রকৌশল-এর 

আওতায় গৃ ীত কম থপধরকল্পনা বাস্তবায়দন সকদলর আন্তধরক স দর্াধগতা কামনা কদরন। অত:পর সভায় নিমনাক্ত আম াচিা ও ধসদ্ধান্ত 

গৃ ীত হয়: 

 

ক্র:

নাং 

আদলািনার ধবষয়বস্তু ও আদলািনা গৃ ীত ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

০১। প্রাধতিাধনক ব্যবস্থা: ধনয়নেত ননধতকতা কধমটি'র 

সভা আদয়াজন, ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও উত্তম িি থার 

(best practice) তাধলকা রপ্ররদণর ধবষদয় সভায় 

আদলািনা  য়। সভাপধত সাংধিষ্ট অনুধবভাদগর 

আওতাধীি কার্ যক্রেসমূমহর বাস্তবায়ন অগ্রগধত 

প্রনতমেদি সংগ্রমহর জন্য অনুদরাি কদরন। ধতধন 

কধমটিদত মন্ত্রণালদয়র সকল অনুধবভাগ প্রিানদক 

অন্তর্ভ থক্ত করার জন্যও ধনদে থশনা রেন। 

(ক) প্রমাপ অনুর্ায়ী ননধতকতা কধমটি'র  

     সভা আ বান করদত  দব ও ধসদ্ধান্ত 

      বাস্তবায়ন করদত  দব ;  

(খ) বাাংলাদেশ ররলওদয়র উত্তম িি থার 

      (best practice)  ালনাগাে তাধলকা 

      সাংগ্র  কদর মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগ রপ্ররণ 

      করদত  দব।  

(গ) েন্ত্রণা ময়র অনুনেভাগ নভনিক 

     কার্ যক্রমের োস্তোয়ি অগ্রগনত 

     প্রনতমেদি প্রপ্ররমণর জন্য অনুমরাধ 

     জািামত হমে। 

(ঘ) মন্ত্রণালদয়র সকল অনুধবভাগ প্রিানদক 

     অন্তর্ভ থক্ত  কদর ননধতকতা কধমটি 

     পুনগ থঠন কদরত  দব। 

অধতধরক্ত সধিব 

(সক  অনুনেভাগ) 

ররলপথ মন্ত্রণালয়; 

উপসধিব (প্রশাসন-

২ অধিশাখা), 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

০২। েক্ষতা ও ননধতকতার উন্নয়ন: সভা অেনহত হয় প্রর্, 

১১৯জনদক সরকাধর কম থিারী (শৃঙ্খলা ও আধপল) 

ধবধিমালা, ২০১৮, গণকম থিারী শৃঙ্খলা (ধনয়ধমত 

উপধস্থধত) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ ও সরকাধর কম থিারী 

(আিরণ) ধবধিমালা, ১৯৭৯ সম্পদকথ প্রধশক্ষণ রেয়া 

 দয়দছ। এছাড়া ৪৫জনদক জাতীয় শুদ্ধািার রকৌশল 

ধবষদয় প্রধশক্ষণ রেয়া  দয়দছ। 

নিধ যানরত  ক্ষ্যোত্রা অনুর্ায়ী প্রধশক্ষণ প্রদাি 

কার্ থক্রম অব্যা ত রাখদত  দব। 

অধতধরক্ত সধিব 

(প্রশাসন), 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

০৩। শুদ্ধাচার প্রনতষ্ঠায় সহায়ক আইি/নেনধ/ 

িীনতো া/ম্যানুময়  ও প্রজ্ঞাপি/পনরপত্র–এর 

োস্তোয়ি এেং প্রমর্াজযমক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ি: সভা 

অেনহত হয় প্রর্, কে য-পনরকল্পিায় ৩টি কার্ থক্রম 

অন্তর্ভ যক্ত রময়মে।  সভাপধত বদলন রর্, শুদ্ধাচার 

কে য-পনরকল্পিার লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী ধনি থাধরত 

সমদয় কার্ থক্রম সম্পন্ন করদত  দব।  

কে য-পনরকল্পিায় অন্তর্ভ যক্ত ৩টি কার্ থক্রম সম্পন্ন 

করার জন্য র্থার্থ কার্ যক্রে গ্রহণ করমত হমে 

এেং নিধ যানরত সেময়  ক্ষ্যোত্রা অজযি করমত 

হমে।  

অধতধরক্ত সধিব 

(প্রশাসন)/ 

যুগ্মসধিব (আইন), 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

http://www.mor.gov.bd/


০৪। তথ্য অনধকার সম্পনকযত কার্ যক্রম: সভা অবধ ত 

 য় রর্, চ নত প্রকায়ার্ যামর ৬০ জি 

কে যকতযা/কে যচানরমক প্রনিক্ষ্ণ প্রদামির জন্য 

 ক্ষ্যোত্রা ধার্ য রময়মে। সভাপধত তথ্য অনধকার 

আইি, ২০০৯; জিস্বাথ য সংনিষ্ট তথ্য প্রকাি 

(সুরক্ষ্া) আইি, ২০১১ এেং জিস্বাথ য সংনিষ্ট তথ্য 

প্রকাি (সুরক্ষ্া) নেনধো া, ২০১৭ সম্পমকয সকলদক 

অবধ ত করার  ক্ষ্োত্রা অজযমি পদমক্ষ্প প্রিওয়ার 

জন্য ধনদে থশনা রেন। 

 ক্ষ্যোত্রা অনুর্ায়ী তথ্য অনধকার আইি. 

২০০৯; জিস্বাথ য সংনিষ্ট তথ্য প্রকাি (সুরক্ষ্া) 

আইি, ২০১১ এেং জিস্বাথ য সংনিষ্ট তথ্য প্রকাি 

(সুরক্ষ্া) নেনধো া, ২০১৭ সম্পমকয সাংধিষ্ট 

সকদলর জন্য অবধ তকরণ প্রধশক্ষদণর 

আদয়াজন করদত  দব।  

অধতধরক্ত সধিব 

(প্রশাসন), 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

০৫। ই-গভমি যন্স োস্তোয়ি: সভা অেনহত হয় প্রর্, 

েনন্ত্রপনরষদ নেভাগ প্রথমক ৫টি কার্ যক্রে অন্তর্ভ যক্ত 

করা হময়মে। লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী কার্ থক্রম সম্পন্ন 

করদত সভাপধত ধনদে থশনা রেন।  

(ক) েন্ত্রণা ময়র কম থ-পধরকল্পনায় েনণ যত  

     লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী নিধ যানরত সেময়  

      কার্ থক্রম সম্পন্ন করদত  দব ;  

(খ) ই-ধজধপ বাস্তবায়দন সাংধিষ্টদের জন্য  

     প্রনিক্ষ্ণ আদয়াজন করদত  দব। 

সাংধিষ্ট  কম থকতথা 

(সকল); 

উপসধিব (প্র:-২), 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

০৬। উদ্ভােিী উমযাগ ও প্রসো পদ্ধনত সহজীকরণ: সভায় 

জািামিা হয় প্রর্, নিধ যানরত ৩টি কার্ যক্রে ও 

লক্ষযমাত্রা কে য-পনরকল্পিায় অন্তর্ভ যক্ত রময়মে। 

সভাপনত  ক্ষ্যোত্রা অনুর্ায়ী কার্ থক্রম সম্পন্ন 

করদত সভাপধত ধনদে থশনা রেন। 

কম থ-পধরকল্পনায় েনণ যত লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী 

নিধ যানরত সেময় কার্ থক্রম সম্পন্ন করদত  দব।  

সাংধিষ্ট  কম থকতথা 

(সকল)। 

 

০৭। স্বচ্ছতা ও জোেনদনহ শধক্তশালীকরণ: সভায় 

নিধ যানরত ৫টি কার্ যক্রমের োস্তোয়ি অগ্রগনত 

সম্পমকয আম াচিা করা হয়। সভাপধত বদলন রর্, 

লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী কার্ থক্রম সম্পন্ন করদত  দব। 

এোড়া, েন্ত্রণা ময়র িাখা/অনধিাখা 

পধরেশ থন/আকধিক পধরেশ থদনর সাংখ্যা বৃধদ্ধ করদত 

 দব। 

(ক) অনুদমাধেত কম থপধরকল্পনায় েনণ যত  

     লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী কার্ থক্রম সম্পন্ন  

     করদত  দব;  

(খ) েন্ত্রণা ময়র িাখা/অনধিাখা  

     পধরেশ থন/আকধিক পধরেশ থদনর সাংখ্যা 

     বৃধদ্ধ করদত  দব।  

সাংধিষ্ট  কম থকতথা 

(সকল)। 

 

০৮। মন্ত্রণালয়/ধবভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রধতিাদনর 

শুদ্ধাচার সংনিষ্ট অন্যান্য কার্ যক্রে: সভায় জািামিা 

হয় প্রর্, েনন্ত্রপনরষদ নেভাগ কর্তযক নিধ যানরত ৭টি 

কার্ যক্রমের েমে ৩টি নেষয় অন্তর্ভ যক্ত করা হময়মে। 

কে যকতযা/কে যচানরমদর েদ ীর জন্য সরকামরর 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ধবভাদগ অনুসৃত একটি নীধতমালা 

সাংগ্র  করার ধবষদয় সভায় আদলািিা  য়। এছাড়া, 

বদকয়া ধবদ্যযৎ, পাধন ও জ্বালানীর ধবল পধরদশাি 

এেং ধবদ্যযৎ, পাধন ও জ্বালানীর (রতল/গ্যাস) 

সাশ্রয়ী/সদব থাত্তম ব্যব ার ধনধিত করার ধবষদয় 

আদলািনা  য়। সভাপনত ধবদ্যযৎ সাশ্রময়র নেষময় 

ধবদ্যযৎ ধবভাগ রথদক ধিকার/মপাস্টার সাংগ্র  করার 

জন্য পরােি য প্রদি। এোড়া, ধবদ্যযৎ, পাধন ও 

জ্বালানীর (রতল/গ্যাস) সাশ্রয়ী/সদব থাত্তম ব্যব ার 

ধনধিত করার জন্য ররলভবনস্থ নেনভন্ন কক্ষ 

সদরজধমদন পনরদি যি করা প্রর্মত পামর। প্রসজন্য 

একটি রছার্ টিম গঠি কদর করা র্ায় েমে য সভায় 

আদলািনা  য়।  

(ক) কে যকতযা/কে যচানরমদর েদ ীর জন্য  

     সরকামরর অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ধবভাদগর 

     অনুসৃত একটি নীধতমালা সাংগ্র  করদত  

       দব;  

(খ) ধবদ্যযৎ-এর সাশ্রয়ী ব্যব াদরর জন্য ধবদ্যযৎ 

     ধবভাগ কর্তযক প্রস্তুতকৃত  

     ধিকার/দপািার সাংগ্র  করদত  দব;  

(গ) ধবদ্যযৎ, পাধন ও জ্বালানীর (রতল/গ্যাস) 

     সাশ্রয়ী/সদব থাত্তম ব্যব ার ধনধিত করার  

      ধনধমত্ত  ররলভবনস্থ নেনভন্ন কক্ষ  

      সদরজধমদন পনরদি যরনর জন্য উপসধিব  

      (প্রশাসন) ররলপথ মন্ত্রণালয় ও  

       ম াপধরিালক, বাাংলাদেশ ররলওদয়-  

       প্রধতধনধির সেন্বময় একটি টিম গঠিপূে যক   

       দানয়ত্ব প্রদওয়া  য়।  

উপসধিব 

(প্রশাসন), ররলপথ 

মন্ত্রণালয় 

০৯। শুদ্ধািার িি থার জন্য পুরস্কার/প্রদণােনা প্রোন: সভায় 

জািামিা হয় প্রর্, চ নত অথ যেেমর ৩জি 

কে যকতযা/কে যচানরমক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদামির 

জন্য নিধ যানরত রময়মে। সভাপনত শুদ্ধাচার পুরস্কার 

িীনতো া ২০১৭ অনুর্ায়ী র্থার্থভামে মূল্যায়ি 

সম্পন্ন কমর কম থ-পধরকল্পনার উনিনখত লক্ষযমাত্রা 

অনুর্ায়ী কার্ থক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিমদ যিিা 

প্রদি। 

শুদ্ধাচার পুরস্কার িীনতো া ২০১৭ অনুর্ায়ী 

র্থার্থভামে মূল্যায়ি সম্পন্ন কমর ৩জি 

কে যকতা/কে যচানরমক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাি 

করমত হমে। 

অধতধরক্ত সধিব 

(প্রশাসন) 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 



১০। অথ থ বরাদ্দ: সভা অেনহত হয় প্রর্, চ নত অথ যেেমর 

শুদ্ধাচার কে য-পনরকল্পিা োস্তোয়মির জন্য ৫.০০ 

 ক্ষ্ র্াকার প্রাক্ক ি করা হময়মে। সভাপনত েম ি 

প্রর্, প্রকায়ার্ যার নভনিক অথ য ব্যময়র  ক্ষ্যোত্রা 

অজযমি সমচষ্ট থাকমত হমে।  

শুদ্ধাচার কম থপধরকল্পনায় অন্তর্ভ যক্ত কার্ যক্রে 

োস্তোয়মির জন্য প্রনতটি প্রকায়ার্ যামরর 

লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী অথ য ব্যয় সম্পন্ন করদত 

 দব। 

অধতধরক্ত সধিব 

(প্রশাসন) 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

১১। পনরেীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ি: লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী 

কার্ থক্রম সম্পন্ন করদত সভাপধত ধনদে থশনা রেন। 

এছাড়া, বাাংলাদেশ ররলওদয় ও সরকাধর ররলপথ 

পধরেশ থন অধিেপ্তর  দত জাতীয় শুদ্ধািার রকৌশল 

কম থপধরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগধত পধরবীক্ষণ 

কাঠাদমাদত বধণ থত কার্ থক্রদমর ১ম রকায়ার্ থার 

(জুলাই-রসদেম্বর/২০১৮)-এর অগ্রগধত প্রধতদবেন 

পাওয়ার পর ধফডব্যাক সভা আদয়াজন করার 

ধবষদয় সভায় আদলািনা  য়।  

(ক)  কম থ-পধরকল্পনায় েনণ যত পনরেীক্ষ্ণ ও  

      মূল্যায়ি লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী কার্ থক্রম  

       সম্পন্ন করদত  দব;  

(খ) বাাংলাদেশ ররলওদয় ও সরকাধর ররলপথ 

     পধরেশ থন অধিেপ্তর  দত জাতীয় শুদ্ধািার 

     রকৌশল কম থপধরকল্পনা ও বাস্তবায়ন  

     অগ্রগধত পধরবীক্ষণ কাঠাদমাদত বধণ থত  

     কার্ থক্রদমর ১ম রকায়ার্ থার (জুলাই- 

     রসদেম্বর/২০১৮)-এর অগ্রগধত প্রধতদবেন 

     পাওয়ার পর ধফডব্যাক প্রদাি সভা  

     আদয়াজন করদত  দব। 

অধতধরক্ত সধিব 

(প্রশাসন) 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

১২। ধবধবি: সভা অবধ ত রর্, প্রনতটি প্রকায়ার্ যামর একই 

 ক্ষ্যোত্রা নিধ যারণ কমর কময়কটি কার্ যক্রে প্রিয়া 

হময়মে। তাই কম থ-পধরকল্পনায় অন্তর্ভ থক্ত ধকছু ধকছু 

লক্ষযমাত্রা অধিকতর বাস্তবসম্মত করার জন্য 

প্রদর্াজয রক্ষদত্র ধকছুর্া সাংদশািন/হা িাগাদ করা 

প্রদয়াজন। এ ধবষদয় সভায় ধবস্তাধরত আদলািনা  য় 

এবাং মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগর সাদথ পরামশ থক্রদম 

প্রদর্াজয রক্ষদত্র  ক্ষ্যোত্রা সাংদশািন/ ালনাগাে 

করার জন্য ধনদে থশনা রেয়া  য়। 

মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগর সাদথ পরামশ থক্রদম 

প্রদর্াজয রক্ষদত্র  ক্ষ্যোত্রা সাংদশািন/ ালনাগাে 

করপ্রত হমে। 

অধতধরক্ত সধিব 

(প্রশাসন) 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

 

০২। সভায় আর রকান আদলািনা না থাকায় সকলদক িন্যবাে জাধনদয় সভার সমাধপ্ত রঘাষণা করা  য়। 

 

 

 

             (রমা: রমাফাদেল র াদসন) 

       সধিব 

 

 


