
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন ম ণালয় 

বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম 
শাসন শাখা

শখ হািসনার িনেদশ
জলবায়ু সিহ ু

বাংলােদশ

...

সভাপিত পিরমল িসংহ 
 যু সিচব ও পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম

সভার তািরখ ০১ জা য়াির ২০২০ ি :
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা।

ান পিরচালেকর ক  (২০১), বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম।
উপি িত ...
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন (Attendance Sheet)। সভাপিতর
অ মিত েম পযায় েম িবষয়িভি ক সভায় উপ াপেনর জ  নিতকতা কিমিটর ফাকাল পেয় ট জনাব মা:
নাজমলু কবীরেক অ েরাধ জানােনা হয়। নিতকতা কিমিটর ফাকাল পেয় ট কমকতা সভায় বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়ােমর ২০১৯-২০ অথ বছেরর াচার কৗশল বা বায়েনর ি তীয় কায়াটােরর (অে াবর-
িডেস র/২০১৯) তথ  সভায় উপ াপন কেরন। 

ম কায েমর নাম মাট
ল মা া

২য় 
কায়াটার

ল মা া

২য় 
কায়াটার 
অজন

ম ব

১.১ নিতকতা কিমিটর সভা আেয়াজন ৪িট ১িট ১িট

১.২ নিতকতা কিমিটর সভার িস া  
বা বায়ন 

১০০% ১০০% ১০০% ১ম কায়াটাের 
নিতকতা 
কিমিটর 

আেয়ািজত 
সভার 

িস াে র 
আেলােক ২য় 

কায়াটাের 
১০০% 

বা বায়ন করা 
হেয়েছ।

২.১ শাসন িত ার িনিম  
অংশীজেনর (stakeholder) অংশ হেণ 
সভা

২িট ১িট ১িট

২.২ অংশীজেনর অংশ হেণ সভার িস া  
বা বায়ন

১০০% - - ৩য় কায়াটাের 
বা বায়ন করা 

হেব।
২.৩ কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির 

সং া  িবিভ  িশ ণ আেয়াজন
৩৬ জন ১৮ জন ৩২ জন

২.৪ কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ 
শাসন সং া  িশ ণ আেয়াজন

৩৬ জন - - ৩য় ও ৪থ 
কায়াটাের ১৮ 

জন কের 
ধায করা 
হেয়েছ।

১



৪.১ সবা সং া  টাল ি  ন রসমহূ   
তথ  বাতায়েন দৃ মানকরণ 

৩০/০৯/১৯ - ৩০/০৯/১৯ ১ম কায়াটাের 
কাশ করা 
হেয়েছ।

৪.২   ওেয়বসাইেট াচার সবাব  
হালনাগাদকরণ 

৩১/০১/২০ ৩১/১২/১৯ ৩১/১২/১৯

৪.৩ েণািদত তথ  কাশ িনেদিশকা 
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ

৩১/১২/১৯ ৩১/১২/১৯ -

৪.৪  ওেয়বসাইেট তথ  অিধকার সবাব  
হালনাগাদকরণ 

৩০/০৯/১৯ ৩০/০৯/১৯ ৩০/০৯/১৯

৪.৫   ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ িতকার 
ব ব া (GRS) সবাব  
হালনাগাদকরণ

৩১/১২/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/১২/১৯

৫.১ উ ম চচার তািলকা ণয়ন কের   
ম ণালয়/িবভােগ রণ

৩১/০৩/২০ - - ৩য় কায়াটাের 
বা বায়ন করা 

হেব।
৫.২ বাংলােদশ জাতীয় িডিজটাল 

আিকেটকচার-এর ফাকাল পেয় ট ও 
িবক  ফাকাল পেয় ট কমকতা িনেয়াগ 
ও ওেয়বসাইেট কাশ

৩১/০৮/১৯ ৩০/০৯/১৯ ৩০/০৯/১৯ ১ম কায়াটাের 
কাশ করা 

হেয়েছ।

৫.৩ জন াথ সংি  তথ  কাশ ( র া 
দান) িবিধমালা, ২০১৭-এর িবিধ ৪ 

অ সাের “ ডিজগেনেটড অিফসার” 
িনেয়াগ ও ওেয়বসাইেট কাশ 

৩১/০৮/১৯ ৩০/০৯/১৯ ৩০/০৯/১৯ ১ম কায়াটাের 
কাশ করা 

হেয়েছ।

৬.১ কে র বািষক য় পিরক না 
অ েমাদন

- - - বাংলােদশ 
াশনাল 

হারেবিরয়ােমর 
কান ক  
নই। একিট 

ক  
অ েমাদেনর 

ি য়াধীন 
রেয়েছ।

৬.২ এিডিপ বা বায়ন অ গিত - - -

৬.৩ কে র বা বায়ন অ গিত 
পিরদশন/পিরবী ণ

- - -

৬.৪ ক  পিরদশন/পিরবী ণ 
িতেবদেনর পািরশ বা বায়ন

- - -

৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 
িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অ যায়ী ২০১৯-২০ অথ বছেরর য় 
পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ

৩০/০৭/১৯ - ২৬/১২/১৯

৭.২ ই- ট ডােরর মাধ েম য় কায স াদন ৫০% ২৫% ০%

৮.১   সবা দান িত িত (িসিটেজন  
চাটার) ণয়ন ও বা বায়ন

৩০/০৭/১৯ - ৩০/০৭/১৯ ১ম কায়াটাের 
িসিটেজন  

চাটার ণয়ন ও 
ওেয়বসাইেট 

কাশ করা 
হেয়েছ।

৮.২ শাখা/অিধশাখা এবং অধীন  অিফস 
পিরদশন

৪িট ১িট ১িট

৮.৩ শাখা/অিধশাখা এবং অধীন  অিফেসর 
পিরদশন িতেবদেনর পািরশ 
বা বায়ন

১০০% ১০০% ১০০%

৮.৪ সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ অ যায়ী 
নিথর িণ িব াসকরণ

৮০% ২০% ০%

২



৮.৫ িণ িব াসকৃত নিথ িবন করণ ১০০% ২৫% ০%

৮.৬
ািত ািনক গণ নানী আেয়াজন

২িট - - গেবষণাধমী 
িত ান হওয়ায় 
গণ নািনর 
েয়াজন নই।

৯.১ িতেকায়াটাের াচার ও নীিত 
িতেরােধ কমচারীেদর িনেয় 

সেচতনতামলূক সভা করা।

৪িট ১িট 
৩১/১২/১৯

১িট 
১০/১২/১৯

৯.২ াচার চচা এবং নীিত িতেরােধ অ  
অিফেস অিভেযাগ বা  াপন।

৩০/০৯/১৯ - ৩০/০৯/১৯ ১ম কায়াটাের 
াপন করা 
হেয়েছ।

৯.৩ াচার চচা এবং নীিত িতেরােধ অ  
কাযালেয় সেচতনতামলূক াগান 
স িলত ি কার াপন।

১২ িট ৩িট ৩িট

৯.৪ াচার চচার অংশ িহসােব িনয়িমত ও 
যথাসমেয় উপি িত িনি তকরেণর লে  
িডিজটাল হািজরা মিশন াপন।

১িট - ১িট ১ম কায়াটাের 
াপন করা 
হেয়েছ।

৯.৪ নীিত িতেরাধ ও অিফস িনরাপ া 
জারদারকরেণর জ  িসিস ক ােমরা 
াপন।

৪িট ৪িট ১৬িট ২য় কায়াটাের 
১৬িট 

িসিসিটিভ 
ক ােমরা াপন 
করা হেয়েছ।

১০.১ াচার পরু ার দান ৩১/০৫/২০ - -

১০.২ াচার পরু ার া েদর তািলকা 
ওেয়বসাইেট কাশ

৩১/০৫/২০ - -

১১.১ াচার কম-পিরক নায় অ ভু  
িবিভ  কায ম বা বায়েনর জ  
বরা কৃত অেথর আ মািনক পিরমাণ

২,০০,০০০/- - -

১২.১ দ র/সং া কতকৃ ণীত জাতীয় 
াচার কৗশল কম-পিরক না, 

২০১৯-২০   ম ণালয় এবং 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

৩০/০৭/১৯ - ১৪/০৭/১৯ ১ম কায়াটাের 
বা বায়ন করা 

হেয়েছ।

১২.২ িনধািরত সমেয় মািসক পিরবী ণ 
িতেবদন সংি  ম ণালয়/িবভােগ 

দািখল ও   ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ

৪িট ১িট ১িট

১২.৩ আওতাধীন আ িলক/মাঠ পযােয়র 
কাযালয় কতকৃ দািখলকৃত জাতীয় 

াচার কৗশল কম-পিরক না ও 
পিরবী ণ িতেবদেনর ওপর িফডব াক 

দান

- - - অধীন  
আ িলক/মাঠ 
পযােয় কান 

কাযালয় নই।

০২। সভায় িব ািরত আেলাচনার পর িন প িস া  গৃহীত হয় :
(ক) আগামী মাচ/২০২০ মােসর থম স ােহ অংশীজেনর অংশ হেণর মাধ েম ২য় সভার আেয়াজন করেত হেব।
(খ) অিবলে  েণািদত তথ  কাশ িনেদিশকা হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব।
(গ) ৭.২ েম উে িখত সকল ই- ট ডােরর য়কায ৩য় কায়াটােরর মেধ  স  করেত হেব।
(ঘ) ৮.৫ েমর আেলােক সময় অিত া  ণীিব াসকতৃ নিথ িবন  করেত হেব।
(ঙ) ১০.১ েম উে িখত াচার পুর ার দােনর লে  অিবলে  কিমিট গঠন করেত হেব।

৩



পিরেশেষ সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

পিরমল িসংহ 
যু সিচব ও পিরচালক (অিতির

দািয় ), বাংলােদশ াশনাল
হারেবিরয়াম

ারক ন র: ২২.০৫.০০০০.০০২.১৬.০০৬.১৯.১৮ তািরখ: 
০৭ জা য়াির ২০২০

২৩ পৗষ ১৪২৬

সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা : 
১) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন ম ণালয়

 

পিরমল িসংহ 
পিরচালক (অিতির  দািয় )

৪


