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প্রধানভিীয ফাণী
জাতী ভৄন্ত্রিয ঐন্ত্রতান্ত্র ংগ্রাভ  ন ভাদয যিক্ষী ভেদদ্ধয ভাধ্যদভ জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄন্ত্রজবুয যভাদনয
সনতৃদে ফাংরাদদদয জনগণ স্বাধীনতা অজিন দযদছ। এই দীঘ ি ংগ্রাদভয চান্ত্রর ান্ত্রি ন্ত্রছর এ টি সুখী, ভদ্ধ  ান্ত্রন্তপূণ ি ভাদজয
স্বপ্ন। ন্ত্র ন্তু যাদেয এ চন্ত্রি ফছদযয ইন্ত্রতাদ সই স্বপ্ন ফাযফায ফাধাগ্রস্ত দদছ, থভ্রষ্ট দদছ এফং ভৄখ থুফদড় দড়দছ। জান্ত্রতয
ন্ত্রতায াাদাত, াভন্ত্রয ান এফং স্বস্বযাচাযী, গণন্ত্রফদযাধী  স্বাধীনতান্ত্রফদযাধী ন্ত্রিয ক্ষভতা দখর জনগদণয সই স্বদপ্নয
ফাস্তফানদ ফাযফায দূদয ন্ত্রযদ ন্ত্রদদদছ। জনগদণয জীফদন এ ধযদনয াদনয কুপর প্রন্ত্রতপন্ত্ররত দন্ত্রছর অনুন্নদন, বৃৎ
জনদগাষ্ঠীয দান্ত্রযদযয, গণতান্ত্রি প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয অফদভদন, যােী অব্যফস্থানা, দুনীন্ত্রতদত এফং ভাজ  যােী জীফদন শুদ্ধাচাদযয
অবাদফ। জনগদণয ন্ত্রফপুর ম্যাদেট ন্ত্রনদ যােী ক্ষভতা গ্রদণয য আভাদদযদ এই দুুঃাদনয ন্ত্রফরুদদ্ধ, অব্যফস্থায ন্ত্রফরুদদ্ধ এফং
যােী দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফরুদদ্ধ ফ িাত্ম ভেদদ্ধ অফতীণ ি দত ।
এই ভেদ্ধদ আভযা চযাদরঞ্জ ন্ত্রাদফ গ্রণ দযন্ত্রছ। ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄন্ত্রজবুয যভান তাঁয ানাভদর এ ই ধযদনয চযাদরদঞ্জয
ভৄদখাভৄন্ত্রখ দন্ত্রছদরন। ১৯৭৪ াদরয ২৫ ন্ত্রডদম্বদয জান্ত্রতয উদেদ প্রদত্ত বালদণ ফঙ্গফন্ধু ফদরন্ত্রছদরন, ‘‘... সুখী  ভন্ত্রদ্ধারী সদ
গড়দত দর সদফাীদ
দঠায ন্ত্রযশ্রদভয ভাধ্যদভ উৎাদন ফাড়াদত দফ। ন্ত্র ন্তু এ টি থা ভুদর সগদর চরদফ না – চন্ত্রযদেয
ন্ত্রযফতিন না দর এই অবাগা সদদয বাগ্য সপযাদনা মাদফ ন্ত্র না দে। স্বজনপ্রীন্ত্রত, দুনীন্ত্রত  আত্মপ্রফচনানায ্দ ি সথদ আভাদদয
 রদ আত্মভাদরাচনা, আত্মংমভ  আত্মশুন্ত্রদ্ধ যদত দফ।’’ আভযা আভাদদয যাজননন্ত্রত  যােী  র াদজ আত্মশুন্ত্রদ্ধ 
চন্ত্রযেন্ত্রনষ্ঠায য ন্ত্রফদল গুরুে আদযা দযন্ত্রছ।
সুান প্রন্ত্রতষ্ঠা আভযা প্রন্ত্রতজ্ঞাফদ্ধ। স আদরাদ আইন ানুন, ন্ত্রনভনীন্ত্রত, ন্ত্রয ল্পনা  ন্ত্রফন্ত্রবন্ন স ৌর প্রণন যা দদছ
এফং তাদদয ফাস্তফান অব্যাত আদছ; দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফরুদদ্ধ দঠায দদক্ষ গ্রণ যা দে। ন্ত্র ন্তু সুান প্রন্ত্রতষ্ঠায জন্য স ফর যােী
ন্ত্রনভনীন্ত্রত, আইন ানুন প্রণন  প্রদাগই মদথষ্ট ন; তায জন্য াভন্ত্রগ্র এফং ন্ত্রনযফন্ত্রেন্ন াম িক্রভ গ্রণ প্রদাজন। সুান প্রন্ত্রতষ্ঠা
াভন্ত্রগ্র উদযাদগয া স ৌর ন্ত্রাদফ ‘সানায ফাংরা গড়ায প্রতয: জাতী শুদ্ধাচায স ৌর’ প্রণন যা দদছ।
এই স ৌরটি ফাস্তফাদনয জন্য যােী প্রন্ত্রতষ্ঠান, সুীর ভাজ এফং সফয ান্ত্রয ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয ন্ত্রক্র
অংগ্রণ প্রদাজন। চন্ত্রযেন্ত্রনষ্ঠা আনদনয জন্য ভানুদলয জীফদনয এদ ফাদয সগাড়া সথদ , ন্ত্রযফায  ন্ত্রক্ষাপ্রন্ত্রতষ্ঠান সথদ ই াম িক্রভ
গ্রণ যদত দফ। যাজনীন্ত্রতদত শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা যদত দফ। লষ্ঠ চনাফান্ত্রল ি ন্ত্রয ল্পনা (২০১১-২০১৫) আভযা সুান প্রন্ত্রতষ্ঠা 
দুনীন্ত্রত দভদনয য গুরুে আদযা দযন্ত্রছ। ‘রূ ল্প ২০২১’ ফাস্তফাদনয রদক্ষয প্রণীত ‘ফাংরাদদদয ন্ত্রযদপ্রন্ত্রক্ষত ন্ত্রয ল্পনা ২০১০২০২১’ ীল ি দন্ত্ররদর দুনীন্ত্রত দভনদ এ টি আদোরন ন্ত্রাদফ গদড় সতারায প্রতয ব্যি যা দদছ। এই আদোরদন ফাইদ
অংীদায দত দফ।
আভযা ফাইদ এই আদোরদন ম্পৃি ায উদাত্ত আহ্বান জানাই।
জ ফাংরা, জ ফঙ্গফন্ধু
ফাংরাদদ ন্ত্রচযজীফী সা ।

সখ ান্ত্রনা
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ভৄখফন্ধ
যাদেয অন্যতভ রক্ষয  দান্ত্রে র নাগন্ত্রযদ য জন্য আইদনয ান, সভৌন্ত্রর ভানফান্ত্রধ ায, ভতা, ন্যান্ত্রফচায প্রন্ত্রতষ্ঠা এফং
যাজননন্ত্রত , অথ িননন্ত্রত  াভান্ত্রজ অন্ত্রধ ায ন্ত্রনন্ত্রিত যা। সই রক্ষয ফাস্তফাদনই যাে সুান প্রন্ত্রতষ্ঠায উদযাগ গ্রণ দয। এদক্ষদে এ টি
অন্ত্রযাম ি স ৌর র ভাজ  যােদ দুনীন্ত্রতভৄি যাখা এফং সদদ শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা।
দীঘ ি স্বাধীনতা-ংগ্রাভ  ভান ভৄন্ত্রিভেদদ্ধয ভাধ্যদভ অন্ত্রজিত ফাংরাদদ উন্ত্রিন্ত্রখত ভান আদিদ যাদেয অন্যতভ রক্ষয ন্ত্রাদফ ন্ত্রস্থয
দযন্ত্রছর। গণপ্রজাতিী ফাংরাদদদয ংন্ত্রফধাদন ‘ভানফত্তায ভম িাদা  ভদেয প্রন্ত্রত শ্রদ্ধাদফাধ’ যাে-ন্ত্রযচারনায অন্যতভ ভরনীন্ত্রত ন্ত্রাদফ
ি আ’স ফ িদতাবাদফ ফান্ত্রযত যায অঙ্গী ায ব্যি দদছ। এই নীন্ত্রতয সুষ্ঠু ফাস্তফাদনয জন্য যাে  ভাদজ
ন্ত্রচন্ত্রিত দদছ এফং ‘অনুান্ত্রজত
দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায প্রদাজনীতা অনস্বী াম ি। য ায অব্যাতবাদফ দুনীন্ত্রত দভদনয াম িক্রভ চান্ত্ররদ মাদে এফং এযই সুভন্ত্রিত
উদযাগ ন্ত্রাদফ ‘সানায ফাংরা গড়ায প্রতয: জাতী শুদ্ধাচায স ৌর’ ন্ত্রদযানাদভ এই জাতী শুদ্ধাচায স ৌরটি প্রণন যা দদছ।
জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄন্ত্রজবুয যভান ফদরন্ত্রছদরন, “সনন ভাস্ট ন্ত্রফ ইউনাইদটড অযাদগইনস্ট যান। াফন্ত্রর ন্ত্রন্ত্রনন
ভন্ত্রফরাইজ না যদর শুদৄ আইন ন্ত্রদদ যান ফন্ধ যা মাদফ না।” দুনীন্ত্রত দভন  সুান প্রন্ত্রতষ্ঠায রদক্ষয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভ ফহুন্ত্রফধ আইন, ন্ত্রফন্ত্রধন্ত্রফধান প্রণন যা দদছ। ফতিভান য ায দান্ত্রে গ্রদণয য আয ন্ত্র ছু নতুন আইন প্রণন দযদছ, প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ব্যফস্থায উন্নদন সফ ন্ত্র ছু
নতুন প্রন্ত্রতষ্ঠান স্বতন্ত্রয দযদছ এফং এগুন্ত্ররয ব্যফস্থানা  দ্ধন্ত্রতয উন্নন াধন দযদছ। ন্ত্র ন্তু দুনীন্ত্রতদ স ফর আইন্ত্রন ব্যফস্থায ভাধ্যদভ দভন
যা ম্ভফ ন, তায জন্য প্রদাজন াভন্ত্রগ্র বাদফ যােী উদযাগ গ্রণ  াভান্ত্রজ আদোরন গদড় সতারা। এই স ৌরেটিদত গুরুেপূণ ি যােী
 অযােী প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয দ্ধন্ত্রতগত ংস্কায, তাদদয কৃতয, কৃন্ত্রত এফং দক্ষতায উন্নন এফং দফ িান্ত্রয এ টি ভন্ত্রিত  ংঘফদ্ধ উদযাগ
গ্রদণয ভাধ্যদভ শুদ্ধাচাযদ এ টি আদোরন ন্ত্রাদফ গদড় সতারায রূদযখা প্রণন যা দদছ।
জাতী শুদ্ধাচায স ৌর প্রণদনয রদক্ষয ন্ত্রফযভান দন্ত্রররে ম িাদরাচনা যা দদছ; য ান্ত্রয ভি তিা, ন্ত্রফন্ত্রবন্ন সাজীফী ংগঠন,
সুীর ভাজ  নাগন্ত্রয দগাষ্ঠীয দঙ্গ যাভিবা আদাজদনয ভাধ্যদভ তাদদয ভতাভত ংগ্র যা দদছ; ভাননী ংদ দস্য  অন্যান্য
অংীজদনয অন্ত্রবভত গ্রণ যা দদছ। জনভত মাচাইদয জন্য খড়া স ৌরেটি ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয দফাইদট উন্ুি যা দন্ত্রছর।
স ৌরেটি চূড়ান্ত যদণয রদক্ষয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারদয ন্ত্ররন্ত্রখত ভতাভত গ্রণ যা দদছ। খড়াটি ম িাদরাচনায জন্য ভন্ত্রিবা তৃি ভাননী
অথ িভিীয সনতৃদে গঠিত ন্ত্রভটি দ টি বা ন্ত্রভন্ত্ররত দ দন্ত্রররটিয াঠাদভা  ন্ত্রফলফস্তু ম্পদ ি সমফ ভতাভত  ন্ত্রনদদ িনা প্রদান দযদছন
সগুন্ত্ররয আদরা ান্ত্রফ ি বাদফ এই দন্ত্রররটি ন্ত্রফন্যস্ত যা দদছ। গত ১৮ অদটাফয ২০১২ তান্ত্রযদখ অনুন্ত্রষ্ঠত ভন্ত্রিবা-স্বফঠদ স ৌরেটি
চূড়ান্তবাদফ অনুদভান্ত্রদত ।
এই দন্ত্রররটি প্রণদনয দঙ্গ ম্পৃি  রদ এফং এয খড়া চূড়ান্ত যদণয রদক্ষয ভন্ত্রিবা তৃি গঠিত ন্ত্রভটিয  র ম্মান্ত্রনত
দস্যদ তাঁদদয উদদ  ন্ত্রনদদ িনায জন্য আন্তন্ত্রয ধন্যফাদ জানাই। এ ন্ত্রফলদ ভেফান ন্ত্রদক্-ন্ত্রনদদ িনা প্রদাদনয জন্য ভাননী প্রধানভিীদ
কৃতজ্ঞতা জানান্ত্রে। দন্ত্রররটি ম িাদরাচনাদন্ত অনুদভাদদনয জন্য ভন্ত্রিবায প্রন্ত্রত ধন্যফাদ জ্ঞান যন্ত্রছ। আভাদদয দৃঢ় ন্ত্রফশ্বা, ংন্ত্রিষ্ট  র যােী
 অযােী প্রন্ত্রতষ্ঠান, াংন্ত্রফধান্ত্রন  ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ য ান্ত্রয তৃিক্ষ এফং এদদয দঙ্গ ম্পৃি ব্যন্ত্রিফগ ি এই দন্ত্ররদর ন্ত্রফধৃত াম িাফন্ত্ররদত ভেি দ
শুদ্ধাচাযদ এ টি আদোরন ন্ত্রাদফ গদড় তুরদফন এফং তাদত উৎ ল ি আনন যদফন।
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১.
ফাংরাদদ এ টি উদীভান, প্রগন্ত্রতীর, গণতান্ত্রি , স্বদল্পান্নত যাে। এই জান্ত্রতয রক্ষয ‘রূ ল্প ২০২১’-এ উদিখ যা দদছ সম,
আগাভী এ দদ সদটিদত ক্ষুধা, সফ াযে, অন্ত্রক্ষা, ফচনানা  দান্ত্রযযয থা দফ না। সদদ ন্ত্রফযাজ যদফ সুখ, ান্ত্রন্ত, ম্প্রীন্ত্রত  ভন্ত্রদ্ধ।
ংন্ত্রফধাদনয প্রস্তাফনা অনুমাী গণতান্ত্রি দ্ধন্ত্রতদত ‘এভন এ সালণভৄি ভাজতান্ত্রি ভাদজয প্রন্ত্রতষ্ঠা’ দফ, ‘সমখাদন  র নাগন্ত্রযদ য জন্য
আইদনয ান, সভৌন্ত্রর ভানফান্ত্রধ ায এফং যাজননন্ত্রত , অথ িননন্ত্রত  াভান্ত্রজ াম্য, স্বাধীনতা  সুন্ত্রফচায ন্ত্রনন্ত্রিত’ দফ। য ায ন্ত্রফশ্বা
দয সম, এই রক্ষয পূযদণ সুান প্রন্ত্রতষ্ঠা যাদেয অফশ্য- তিব্য, এফং সই সুান প্রন্ত্রতষ্ঠা দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতারন এ টি গুরুেপূণ ি
এফং অন্ত্রযাম ি যাদ ৌর। ঐন্ত্রতযগতবাদফ রব্ধ এফং ফতিভান য াদযয আভদর গঠিত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন প্রন্ত্রতষ্ঠান এফং প্রণীত আইন ানুন, ন্ত্রফন্ত্রধন্ত্রফধান 
দ্ধন্ত্রত সই রদক্ষয াজ দয চদরদছ। ন্ত্র ন্তু স ফর আইন প্রদাগ  ান্ত্রস্ত প্রদাদনয ভাধ্যদভ দুনীন্ত্রত ন্ত্রনভ ির যা ম্ভফ ন, তায জন্য প্রদাজন
যােী  াভান্ত্রজ সক্ষদে এ টি আদোরন গদড় সতারা, মাদত নাগন্ত্রয গণ চন্ত্রযেন্ত্রনষ্ঠ , যােী  ব্যন্ত্রিভান্ত্রর ানাধীন  সুীর ভাদজয
প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা া। এই রক্ষযদ াভদন সযদখই এ টি স ৌর-দন্ত্ররর ন্ত্রাদফ ‘সানায ফাংরা গড়ায প্রতয: জাতী শুদ্ধাচায
স ৌর’ প্রণন যা দদছ।
২.
২০০৮ াদরয ন্ত্রনফ িাচদন ম্যাদেটপ্রাপ্ত ফাংরাদদ আাভী রীগ এফং ন্ত্রনফ িাচদন অংগ্রণ াযী অন্যান্য দদরয ন্ত্রনফ িাচনী ইদতাদয
‘দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফরুদদ্ধ ফহুভৄখী ব্যফস্থা গ্রদণয’ প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত ব্যি দন্ত্রছর। দান্ত্রে গ্রদণয য সথদ য ায সই প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত অনুমাী াজ দয মাদে।
সুান প্রন্ত্রতষ্ঠায রদক্ষয ইদতাভদধ্য ফহুন্ত্রফধ াম িক্রভ গ্রণ যা দদছ। ন্ত্রফগত ন্ত্রতন ফছয ন ভাদ য ায ১৮০ টি আইন  ৩৩টি ভিদ ৌর 
নীন্ত্রত প্রণন দযদছ। দুনীন্ত্রত দভদন গুরুেপূণ ি অফদান যাখদত ক্ষভ সমফ আইন প্রণীত দদছ তায ভদধ্য উদিখদমাগ্য র: ‘িা ন্ত্রফদযাধী
আইন, ২০০৯’, ‘তথ্য অন্ত্রধ ায আইন, ২০০৯’, ‘সবািা অন্ত্রধ ায ংযক্ষণ আইন, ২০০৯’, ‘য ান্ত্রয অথ ি  ফাদজট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯’,
‘জাতী ভানফান্ত্রধ ায ন্ত্রভন আইন, ২০০৯’, ‘চাট িাড ি সদক্রটান্ত্রযজ আইন, ২০১০’, ‘জনস্বাথ ি-ংন্ত্রিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১’,
‘ভানফ াচায প্রন্ত্রতদযাধ  দভন আইন, ২০১২’, ‘ভান্ত্রন রোন্ত্রযং প্রন্ত্রতদযাধ আইন, ২০১২’, ‘প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতা আইন, ২০১২’, ইতযান্ত্রদ। এক্ষদণ সুান
প্রন্ত্রতষ্ঠা, এফং আয সুন্ত্রনন্ত্রদ িষ্টবাদফ দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা এফ আইদনয প্রদাগ  াম ি ান্ত্রযতায ভোন প্রদাজন, তাদদয ভদধ্য
ভি াধন  ংভেি উদযাগ গ্রণ প্রদাজন। সইদঙ্গ এদক্ষদে বন্ত্রফষ্যৎ ভিধাযা ন্ত্রনধ িাযণ জরুন্ত্রয দ দড়দছ। এই শুদ্ধাচায স ৌরটি স
রদক্ষযই গৃীত এ টি উদযাগ । দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা এফং তাদদয বন্ত্রফষ্যৎ-স ৌর ন্ত্রচন্ত্রিত যণ  ফাস্তফাদন এই স ৌর-দন্ত্রররটি
া দফ ফদর আা যা দে।
৩.
ফাংরাদদ জান্ত্রতংদঘয United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এয অনুভথ িন াযী
সদ। দুনীন্ত্রত ন্ত্রনভ িদরয জন্য ‘সপৌজদাযী আইনগত ব্যফস্থা গ্রণ  আন্তজিান্ত্রত আইদনয ভাধ্যদভ দুনীন্ত্রতয প্রন্ত্রত ায ছাড়া দুনীন্ত্রতয ঘটনা মাদত না
ঘদট তায জন্য প্রন্ত্রতদযাধভর ব্যফস্থা গ্রণদ ’ ফদচদ সফন্ত্র গুরুে সদা দদছ এই নদবনদন। ফাংরাদদদয লষ্ঠ চনাফান্ত্রল ি ন্ত্রয ল্পনা
(২০১১-২০১৬) এফং ‘রূ ল্প ২০২১’ এফং ‘ন্ত্রযদপ্রন্ত্রক্ষত ন্ত্রয ল্পনা ২০১০-২০২১’-এ ভধভী ভিসূন্ত্রচ ন্ত্রচন্ত্রিত যা দদছ। এই দন্ত্ররদর ন্ত্রফধৃত
ভি-ন্ত্রয ল্পনাভ উন্ত্রিন্ত্রখত নদবনন  ন্ত্রয ল্পনাভদয রক্ষয অজিদন প্রণীত এ টি ভন্ত্রিত স ৌর।
৪.
শুদ্ধাচায ফরদত াধাযণবাদফ স্বনন্ত্রত তা  ততা দ্বাযা প্রবান্ত্রফত আচযণগত উৎ ল ি সফাঝা। এয দ্বাযা এ টি ভাদজয াদরাত্তীণ ি
ভানদণ্ড, নীন্ত্রত  প্রথায প্রন্ত্রত আনুগতয সফাঝাদনা । ব্যন্ত্রি -ম িাদ এয অথ ি র তিব্যন্ত্রনষ্ঠা  ততা, তথা চন্ত্রযেন্ত্রনষ্ঠা। এই দন্ত্রররটিদত
শুদ্ধাচাদযয এই অথ িই গ্রণ যা দদছ।
৫.
শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা এফং দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধয সক্ষদে যােী প্রন্ত্রতষ্ঠান সমভন গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া ারন দয, সতভনই ন্ত্রযফায, ন্ত্রক্ষাপ্রন্ত্রতষ্ঠান, যাজননন্ত্রত দর, গণভাধ্যভ, সুীর ভাজ  এনন্ত্রজ এফং ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠান, াকুদে অযােী ন্ত্রাদফ ন্ত্রচন্ত্রিত
প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয ভূন্ত্রভ া ভন্ত্রধ গুরুেপূণ ি। যােী প্রন্ত্রতষ্ঠানভ ন্ত্রতনটি অদঙ্গ ন্ত্রফবি – ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ. আইনবা  ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ। তাযা
স্বাধীন ত্তা তাদদয ন্ত্রনজস্ব ভিবৃদত্ত মথাক্রদভ ন্ত্রফচায াম ি, যাদেয আইন প্রণন  ন্ত্রনফ িাী াম ি ন্ত্রযচারনা দয। ংন্ত্রফধান অনুমাী গঠিত আয
ন্ত্র ছু প্রন্ত্রতষ্ঠান যদদছ, সমভন, ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন, ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনি , য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভন, ন্যাার, মাযা াংন্ত্রফধান্ত্রন প্রন্ত্রতষ্ঠান
ন্ত্রাদফ গঠিত এফং মাযা ফাদজট  আন্ত্রথ ি ন্ত্রনভাফন্ত্রর অনুযণ াদদক্ষ ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাদগয ন্ত্রনিণভৄি সথদ স্বাধীনবাদফ তাদদয ভিম্পাদন
দয। অন্য আয ন্ত্র ছু প্রন্ত্রতষ্ঠান আদছ মাযা আরাদা আইদনয ভাধ্যদভ সৃষ্ট, এফং ‘ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ য ান্ত্রয তৃিক্ষ’ ন্ত্রাদফ অন্ত্রবন্ত্রত; সমভন, দুনীন্ত্রত
দভন ন্ত্রভন, তথ্য ন্ত্রভন, ভানফান্ত্রধ ায ন্ত্রভন, ইতযান্ত্রদ। ংন্ত্রফধাদন স্থানী াদনয সম-ব্যফস্থা ন্ত্রনদদ ি যা দদছ তায ন্ত্রযদপ্রন্ত্রক্ষদত গ্রাভ
 দযয স্থানী ান প্রন্ত্রতষ্ঠান সমভন, ইউন্ত্রনন ন্ত্রযলদ, উদজরা ন্ত্রযলদ, সজরা ন্ত্রযলদ, সৌযবা, ন্ত্রটি দিাদযন গঠন যা দদছ।
দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায সক্ষদে এফ প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয  দরয ভূন্ত্রভ াদ ই গুরুে প্রদান জরুন্ত্রয।
৬.
এই দন্ত্রররটিদত যাে  ভাদজ দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায রদক্ষয উন্ত্রিন্ত্রখত প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ আইন ানুন  ন্ত্রফন্ত্রধন্ত্রফধাদনয সুষ্ঠু
প্রদাগ, তাদদয দ্ধন্ত্রতগত ংস্কায  উন্নন, ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ এফং দফ িান্ত্রয এফ প্রন্ত্রতষ্ঠাদন ন্ত্রনদান্ত্রজত এফং তাদদয দঙ্গ ংন্ত্রিষ্ট  দরয
চন্ত্রযেন্ত্রনষ্ঠা প্রন্ত্রতষ্ঠায রদক্ষয গৃীতব্য াম িক্রভ ন্ত্রচন্ত্রিত যা দদছ। সমফ গুরুেপূণ ি প্রন্ত্রতষ্ঠান ফাছাই যা দদছ তাযা র: যােী প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয
ভদধ্য ১. ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ  জনপ্রান, ২. জাতী ংদ, ৩. ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ, ৪. ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন, ৫. অযাটন্ত্রন ি সজনাদযদরয াম িার, ৬. য ান্ত্রয
ভি ন্ত্রভন, ৭. ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য াম িার, ৮. ন্যাার, ৯. দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন, ১০. স্থানী য ায এফং অযােী
প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয ভদধ্য ১. যাজননন্ত্রত দর, ২. সফয ান্ত্রয খাদতয ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠান, ৩. এনন্ত্রজ  সুীর ভাজ, ৪. ন্ত্রযফায, ৫. ন্ত্রক্ষাপ্রন্ত্রতষ্ঠান  ৬. গণভাধ্যভ। এই স ৌরটিয রূ ল্প র ‘সুখী-ভদ্ধ সানায ফাংরা’ – যাে এফং ভাজ ন্ত্রাদফ এটিই ফাংরাদদদয গন্তব্য; আয
সই গন্তদব্য সৌৌঁছাদনায জন্য যাদে  ভাদজ সুান প্রন্ত্রতষ্ঠা ফদচদ জরুন্ত্রয াজ। ‘জাতী শুদ্ধাচায স ৌর’ সুান প্রন্ত্রতষ্ঠায সক্ষদে অতযন্ত
গুরুেপূণ ি এ টি স ৌর ন্ত্রাদফ ন্ত্রফদফন্ত্রচত এফং য ায গুরুেপূণ ি এ টি অফরম্বন ন্ত্রাদফ এটি প্রণন যদছ।
N

৭.
উন্ত্রিন্ত্রখত প্রন্ত্রতষ্ঠানভ দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায রদক্ষয অব্যাতবাদফ তাদদয দান্ত্রে  তিব্য ারন দয চদরদছ। এগুন্ত্ররদত
দ্ধন্ত্রতগত ংস্কায াধন যা দে। তদফ ফতিভাদন এফ াম িক্রভ  ংস্কায-উদযাদগয ভদধ্য ভি াধন  এগুন্ত্ররয এ টি ন্ত্রম্মন্ত্ররত রূ
প্রদাদনয প্রদাজন অনুভূত দে – এই স ৌরটিদত স উদযাগই সনা দদছ। ন্ত্রচন্ত্রিত  র প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয সক্ষদে তাদদয কৃতয, কৃন্ত্রত, ন্ত্রফফতিন,
ফতিভান অফস্থা  তাদদয চযাদরঞ্জ তুদর ধযা দদছ এফং প্রদতযদ য জন্য আরাদা ভিন্ত্রয ল্পনা ন্ত্রফধৃত যা দদছ। ভিন্ত্রয ল্পনা
ফাস্তফান ার ন্ত্রাদফ স্বল্পদভাদ (এ ফছদযয ভদধ্য), ভধ্যদভাদ (ন্ত্রতন ফছদযয ভদধ্য) এফং দীঘ িদভাদ (াঁচ ফছদযয ভদধ্য) ন্ত্রচন্ত্রিত যা যা
দদছ। এই দন্ত্রররটিদ নীন্ত্রতগতবাদফ এ টি ন্ত্রফ াভান দন্ত্ররর ন্ত্রাদফ গণ্য যা দে এফং এদত ভদয ন্ত্রফফতিদন এফং প্রদাজদনয ন্ত্রনন্ত্রযদখ
নতুন ন্ত্রদ্ধান্ত  াম িক্রভ গ্রণ  ফাস্তফাদনয সুদমাগ যাখা দদছ । প্রন্ত্রতটি প্রন্ত্রতষ্ঠান/প্রন্ত্রতষ্ঠানগুদেয সক্ষদে ন্ত্রনদনাি ছদ
াম িক্রভ
(intervention) ন্ত্রচন্ত্রিত যা দদছুঃ
ক্রন্ত্রভ

াম িক্রভ

ভিম্পাদন সূচ

ভ

দান্ত্রে

াতা াযী

৮.
ভরত জনপ্রাদনয ভাধ্যদভই য ায এই স ৌরটি ফাস্তফান যদফ। স ৌরটিদত যাদেয অন্য দুটি অঙ্গ – ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ 
আইনবা, এফং াংন্ত্রফধান্ত্রন  ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয জন্য ভিসূন্ত্রচ প্রস্তাফ যা দদছ। শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায উচ্চ গুরুে ন্ত্রফদফচনা দয এফ
প্রন্ত্রতষ্ঠান স্বতুঃপ্রদণান্ত্রদত দ ন্ত্রচন্ত্রিত থদযখা অনুযদণ ভিসূন্ত্রচ ফাস্তফান যদফ ফদর প্রতযাা যা দে। ভিসূন্ত্রচ ফাস্তফাদনয রদক্ষয
জনপ্রান এফ প্রন্ত্রতষ্ঠানদ
ান্ত্রযগন্ত্রয াতা  ম্পদ যফযা যদফ। সুীর ভাজ  ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায
সক্ষদে জনপ্রান দমান্ত্রগতা প্রদান যদফ এফং াম িক্রভ ন্ত্রযফীক্ষণ যদফ। ‘শুদ্ধাচায স ৌর’টি ফাস্তফাদনয জন্য এ টি ‘জাতী শুদ্ধাচায
উদদষ্টা ন্ত্রযলদ’ গঠন যা দফ। প্রধানভিীয সনতৃদে ভন্ত্রিন্ত্রযলদদয দ জন দস্য, দ জন আইনপ্রদণতা, াংন্ত্রফধান্ত্রন  ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ
প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয দ জন প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ, দ টি ভিণারদয ন্ত্রচফ, এনন্ত্রজ  সুীর ভাজ, গণভাধ্যভ এফং ব্যন্ত্রিখাদতয ন্ত্রল্প 
ফান্ত্রণন্ত্রজয -প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয দ জন প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ ভিদ এই উদদষ্টা ন্ত্রযলদ গঠন যা দফ। সুীর ভাজ, ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠান 
গণভাধ্যদভয দস্যগণ ন্ত্রযলদদ য ায তৃি ভদনানীত দফন। এই উদদষ্টা ন্ত্রযলদ ফছদয অন্ততদক্ষ দু’ফায বা ন্ত্রভন্ত্ররত দফ এফং শুদ্ধাচায
ি ন্ত্রদক্-ন্ত্রনদদ িনা প্রদান যদফ। এই স ৌর-দন্ত্রররটিয আতা ন্ত্রচন্ত্রিত াম িক্রভ
অনুীরন ম িাদরাচনা  ন্ত্রযফীক্ষণ যদফ এফং এ ম্পন্ত্র ত
ন্ত্রফদ ন্দ্রীকৃতবাদফ ফাস্তফান্ত্রত দফ। এদত ন্ত্রচন্ত্রিত দান্ত্রোরন াযী প্রন্ত্রতষ্ঠানভ াম িক্রভ ফাস্তফান যদফ এফং াতা াযী প্রন্ত্রতষ্ঠানভ
তাদত াতা প্রদান যদফ। প্রন্ত্রত ভিণারদ ‘স্বনন্ত্রত তা ন্ত্রভটি’  ‘শুদ্ধাচায সপা ার দন্ট’ প্রন্ত্রতষ্ঠা যা দফ। তাযা ংন্ত্রিষ্ট প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয
শুদ্ধাচায  দুনীন্ত্রত দভন াম িক্রভ ফাস্তফান যদফ এফং ন্ত্রযফীক্ষণ যদফ। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ এই প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ব্যফস্থায ন্ত্রচফার ন্ত্রাদফ াজ
যদফ এফং ান্ত্রফ ি বাদফ  র াম িক্রদভয ভি াধন যদফ। দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচাযদ স্বীকৃন্ত্রত প্রদান  উৎান্ত্রত যদণয জন্য ‘শুদ্ধাচায
পুযস্কায’ প্রফতিন যা দফ। সই রদক্ষয ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ, ব্যফা খাত  সুীর ভাদজ শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা  উন্নদন মাযা উদিখদমাগ্য অফদান
যাখদফন, তাদদয জন্য য ায ফান্ত্রল ি পুযস্কায প্রফতিন যদফ।
৯.
এই স ৌরটিয রূ ল্প (vision) দে সুখী-ভদ্ধ সানায ফাংরা। ফাংরাদদ  তায ংগ্রাভী ভানুদলয এটিই র ান্ত্রিত গন্তব্য।
সই রদক্ষয সৌৌঁছাদনায জন্য যাে, তায প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ  ভাদজ সুান প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত যদফ তা-ই প্রতযান্ত্রত। শুদ্ধাচায স ৌরদ এ প্রতযাা
পূযদণয এ টি অফরম্বন ন্ত্রাদফ প্রণন যা দদছ। আা যা মা সম, এই স ৌরটিয অনুযণ  ফাস্তফান চূড়ান্ত ম িাদ জনগণ  জান্ত্রতয
ন্ত্রতায স্বপ্ন ‘সানায ফাংরা’ প্রন্ত্রতষ্ঠা াম ি য অফদান যাখদফ।
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অধ্যা ১
টভূন্ত্রভ
১.১ ভূন্ত্রভ া
( )
ফাংরাদদ এ টি উদীভান, প্রগন্ত্রতীর, গণতান্ত্রি , স্বদল্পান্নত যাে। এই জান্ত্রতয রক্ষয ‘রূ ল্প ২০২১’-এ উদিখ যা দদছ
সম, আগাভী এ দদ সদটিদত ক্ষুধা, সফ াযে, অন্ত্রক্ষা, ফচনানা  দান্ত্রযযয থা দফ না; সদদ ন্ত্রফযাজ যদফ ান্ত্রন্ত, সুখ, সৌেম ি 
ভন্ত্রদ্ধ। ংন্ত্রফধাদনয প্রস্তাফনা অনুমাী গণতান্ত্রি দ্ধন্ত্রতদত ‘এভন এ সালণভৄি ভাজতান্ত্রি ভাদজয প্রন্ত্রতষ্ঠা’ দফ ‘সমখাদন  র
নাগন্ত্রযদ য জন্য আইদনয ান, সভৌন্ত্রর ভানফান্ত্রধ ায এফং যাজননন্ত্রত , অথ িননন্ত্রত  াভান্ত্রজ াম্য, স্বাধীনতা  সুন্ত্রফচায
ন্ত্রনন্ত্রিত’ দফ।
(খ)
যাে ন্ত্রাদফ ফাংরাদদ জনগদণয ভঙ্গর এফং জাতী জীফদনয ফ িে উচ্চাদি প্রন্ত্রতষ্ঠা ন্ত্রনদফন্ত্রদত। ফাংরাদদদয স্বাধীনতায
সঘালণাদে ‘জনগদণয জন্য াম্য, ভানন্ত্রফ ভম িাদা  াভান্ত্রজ সুন্ত্রফচায ন্ত্রনন্ত্রিত যণ’ এফং ‘জান্ত্রতংদঘয নদ সভদন চরায’
প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত প্রদান যা দদছ। ন্যান্ত্রবন্ত্রত্ত , দুনীন্ত্রতভৄি  শুদ্ধাচাযী যাে  ভাজ প্রন্ত্রতষ্ঠায ভাধ্যদভই স ফর ভানফত্তায সই ভম িাদা
এফং ভদেয প্রন্ত্রত শ্রদ্ধাদফাধ ন্ত্রনন্ত্রিত যা ম্ভফ। ফতিভান য ায ২০০৯ াদর দান্ত্রে গ্রদণয য সথদ ই ফ িজনীন এফ আদদিয
ফাস্তফান এফং সইদঙ্গ াংন্ত্রফধান্ত্রন সভৌরনীন্ত্রত ারদন ন্যাযাণ, দুনীন্ত্রতভৄি  শুদ্ধাচাযী যাে  ভাজ প্রন্ত্রতষ্ঠা দচষ্ট আদছ।
ন্ত্রনফ িাচদন ম্যাদেটপ্রাপ্ত যাজননন্ত্রত দর ফাংরাদদ আাভী রীদগয ২০০৮ াদরয ন্ত্রনফ িাচনী ইদতাদয ফরা দদছ, ‘দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফরুদদ্ধ
রড়াই যায সক্ষদে ফহুভৄখী ব্যফস্থা গ্রণ যা দফ। ক্ষভতাফান সরা দদয ফছযাযী ম্পদদয ন্ত্রফফযণী দান্ত্রখর যদত দফ। ঘুল,
ি  াদরা
ফরপ্রদাদগয ভাধ্যদভ অথ ি আদা, চাঁদাফান্ত্রজ এফং দুনীন্ত্রত দূয যায জন্য ড়া ন্ত্রড় ব্যফস্থা গ্রণ যা দফ। মাযা অনুান্ত্রজত
িদক্ষদে
টা ায ভান্ত্রর , মাযা ব্যাংদ য ঋণদখরান্ত্র, সটোযফাজ এফং যাে  ভাদজয ফ
সন্ত্রন্ত্রি ব্যফায দয তাদদয ন্ত্রফরুদদ্ধ
দঠায ব্যফস্থা গ্রণ যা দফ। যােী  ব্যন্ত্রিভান্ত্রর ানাধীন প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয এ ান্ত্রধতয সবদঙ্গ সদা দফ।’ ন্ত্রনফ িাচদন অংগ্রণ াযী
অন্যান্য দদরয ন্ত্রনফ িাচনী ইদতাদয অনুরূ প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত ব্যি দদছ।
১.২ শুদ্ধাচাদযয ধাযণা
শুদ্ধাচায ফরদত াধাযণবাদফ স্বনন্ত্রত তা  ততা দ্বাযা প্রবান্ত্রফত আচযণগত উৎ ল ি সফাঝা। এয দ্বাযা এ টি ভাদজয
াদরাত্তীণ ি ভানদণ্ড, নীন্ত্রত  প্রথায প্রন্ত্রত আনুগতয সফাঝাদনা । ব্যন্ত্রিম িাদ এয অথ ি র তিব্যন্ত্রনষ্ঠা  ততা, তথা চন্ত্রযেন্ত্রনষ্ঠা।
এই দন্ত্রররটিদত শুদ্ধাচাদযয এই অথ িদ ই গ্রণ যা দদছ। ব্যন্ত্রিয ভন্ত্রষ্টদতই প্রন্ত্রতষ্ঠান সৃন্ত্রষ্ট  এফং তাদদয ন্ত্রম্মন্ত্ররত রক্ষযই
প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয রদক্ষয প্রন্ত্রতপন্ত্ররত । প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা ব্যন্ত্রি ম িাদ শুদ্ধাচায অনুীরন অতযন্ত গুরুেপূণ ি; ভন্ত্রিত রূ
ন্ত্রাদফ প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন শুদ্ধাচায অনুীরন জরুন্ত্রয। যােী আইন ানুন  অন্যান্য প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ন্ত্রনভনীন্ত্রত  দিন এভনবাদফ প্রণীত 
অনুসৃত া প্রদাজন মাদত এগুন্ত্রর শুদ্ধাচাযী জীফন প্রন্ত্রতষ্ঠা া । ফাংরাদদদয ভাজ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন খাত, মথা যাে, ব্যফাপ্রন্ত্রতষ্ঠান এফং সুীর ভাদজ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আইন ানুন, ন্ত্রনভনীন্ত্রত, ঐন্ত্রতয  ংস্কৃন্ত্রত ারন  রারন দয শুদ্ধাচায অনুীরন দয চদরদছ
এফং ভদয চান্ত্রদা অনুমাী তাদত ংস্কায  উন্নন াধন যদছ।
১.৩ শুদ্ধাচাদযয রদক্ষয প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত আইন ানুন  ন্ত্রনভনীন্ত্রত এফং গৃীত দদক্ষ
( )
ফাংরাদদদয ংন্ত্রফধাদনয সচতনা ন্ত্রনদদ ি দয সম, ফাংরাদদ দফ এ টি ন্যান্ত্রবন্ত্রত্ত , শুদ্ধাচাযী ভাজ; এয নাগন্ত্রয বৃে,
ন্ত্রযফায, যােী  ব্যফা-প্রন্ত্রতষ্ঠান এফং সুীর ভাজ দফ দুনীন্ত্রতভৄি  শুদ্ধাচাযী। ব্যন্ত্রিভানুদলয জীফন  ম্পন্ত্রত্তয ন্ত্রনযাত্তা 
অন্ত্রধ ায ংযক্ষণ এফং াংন্ত্রফধান্ত্রন সভৌন্ত্রর অন্ত্রধ ায প্রন্ত্রতষ্ঠায জন্য যাদেয আইন ানুন  ন্ত্রফন্ত্রধন্ত্রফধান প্রণীত দদছ এফং অনুসৃত
দে। ১৯৭২ াদরয ৪ঠা নদবম্বয তান্ত্রযদখ গৃীত আভাদদয ংন্ত্রফধাদন যাে ন্ত্রযচারনা ন্ত্রত ভরনীন্ত্রত ন্ত্রনধ িান্ত্রযত । সই অনুমাী
আভাদদয প্রতয র:
১. ভানুদলয উয ভানুদলয সালণ সথদ ভৄি ন্যাানুগ  াম্যফাদী ভাজরাব ন্ত্রনন্ত্রিত যণ (১০ অনুদেদ);
২. সভৌন্ত্রর ভানফান্ত্রধ ায  স্বাধীনতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ (১১ অনুদেদ);
৩. ভানফ ত্তায ভম িাদা  ভদেয প্রন্ত্রত শ্রদ্ধাদফাধ ন্ত্রনন্ত্রিত যণ (১১ অনুদেদ);
৪.  র নাগন্ত্রযদ য জন্য সুদমাদগয ভতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ (১৯ অনুদেদ);
৫. নাগন্ত্রযদ য ভদধ্য ম্পদদয সুলভ ফণ্টন  সুলভ সুদমাগ-সুন্ত্রফধা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ (১৯ অনুদেদ);
৬. জাতী জীফদনয ফ িস্তদয ভন্ত্ররাদদয অংগ্রণ  সুদমাদগয ভতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ (১৯ অনুদেদ);
৭. প্রদতযদ য সমাগ্যতা ন্ত্রফদফচনা দয ভিানুমাী ান্ত্রযশ্রন্ত্রভ ন্ত্রনন্ত্রিত যণ (২০ অনুদেদ);
ি আ সবাগ সথদ অভথ ি যণ (২০ অনুদেদ)।
৮. স ান ব্যন্ত্রিদ অনুান্ত্রজত
এই সূদে যাে  ভাদজ াম ি যবাদফ ন্যা  ততা প্রন্ত্রতষ্ঠা এফং পরতায দঙ্গ দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাধ এফং শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা য াদযয
এ টি ভর নীন্ত্রত।
(খ)
সম স ান ধযদনয ক্ষভতা প্রদাগ ন্ত্র ংফা সুদমাগ ব্যফাদযয উদযাদগ দুনীন্ত্রত ংঘটিত দত াদয। সজন্য দুনীন্ত্রত
প্রন্ত্রতদযাদধয ন্ত্রফধান সুদূয অতীত সথদ ই চালু যদদছ। ১৮৬০ াদরয Penal Code-এ দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধয ন্ত্রফধান যদদছ। ১৯৪৭
াদর দুনীন্ত্রত দভন আইন া । ২০০৪ াদরয ৫ নম্বয আইদন ‘সদদ দুনীন্ত্রত  দুনীন্ত্রতভর
াম ি প্রন্ত্রতদযাদধয রদক্ষয দুনীন্ত্রত 
1

অন্যান্য সুন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট অযাদধয অনুন্ধান  তদন্ত ন্ত্রযচারনায জন্য এ টি স্বাধীন দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন প্রন্ত্রতষ্ঠা এফং আনুলন্ত্রঙ্গ ন্ত্রফলান্ত্রদ
ম্পদ ি ন্ত্রফধান’ প্রণীত । এই আইদনয আতা সমফ াম ি অযাধ ফদর ন্ত্রফদফন্ত্রচত  তা র: ‘(খ) The Prevention of
Corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947)-এয অধীন ান্ত্রস্তদমাগ্য অযাধ; (গ) The Penal Code 1860 (Act
XLV of 1860)-এয sections 161-169, 217, 218, 408, 409 and 477A-এয অধীন ান্ত্রস্তদমাগ্য অযাধভ;’
এফং এফ অযাদধয দঙ্গ ংভেি াতা াযী  লড়মিভর  প্রদচষ্টাভর অযাধ াম ি। ম্প্রন্ত্রত প্রণীত ‘ভান্ত্রন রোন্ত্রযং
প্রন্ত্রতদযাধ আইন, ২০১২’-এয আতাধীন অযাধ দুনীন্ত্রত ন্ত্রাদফ ন্ত্রফদফন্ত্রচত। জ ফণ িনা এফ অযাধ র য ান্ত্রয ভিচাযীদদয
স্বফধ ান্ত্রযশ্রন্ত্রভ ব্যতীত অন্যন্ত্রফধ ফ ন্ত্র গ্রণ; য ান্ত্রয ভিচাযীদদয অাদৄ উাদ প্রবান্ত্রফত যায জন্য ফ ন্ত্র গ্রণ; য ান্ত্রয
ভিচাযী তৃি ন্ত্রফনাভদে ভেফান ফস্তু গ্রণ; স ান ভানুদলয ক্ষন্ত্রত াধনাদথ ি য ান্ত্রয ভিচাযীদদয আইন অভান্য যণ; য ান্ত্রয
ভিচাযীয সফআইন্ত্রন ব্যফা ন্ত্রযচারনা; াউদ সুন্ত্রফধা প্রদাদনয জন্য য ান্ত্রয ভিচাযী তৃি আইদনয ন্ত্রনদদ ি অভান্য যণ, ভুর
সয ড ি  ন্ত্ররন্ত্র প্রস্ত্ত্তত যণ; অাদৄ উাদ ম্পন্ত্রত্ত আত্মাৎ যণ; অযাধভর ন্ত্রফশ্বাবঙ্গ; প্রতাযণা; জান্ত্ররান্ত্রত; য ান্ত্রয নন্ত্রথে
ি
 সযন্ত্রজষ্টায, জাভানত, উইর ইতযান্ত্রদ জার যণ; ন্ত্রাফে ন্ত্রফকৃত যণ, অথ ি াচায, ইতযান্ত্রদ। অন্যন্ত্রফধ আন্ত্রথ ি দুনীন্ত্রত, অনুান্ত্রজত
ম্পন্ত্রত্তরাব  সবাগ, অথ িম্পন্ত্রত্ত াচাদযয দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধয জন্য আ য আইদন কৃত অযাধদ  দুনীন্ত্রতভর অযাধ ফদর গণ্য
যা । স ফর জনপ্রাদনই ন, ব্যফা প্রন্ত্রতষ্ঠান এফং সুীর ভাজ  এনন্ত্রজ-য দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাধ দল্প দুনীন্ত্রত দভন আইন
াম ি য আদছ। য ায তৃি অনুসৃত ক্র প্রন্ত্রক্রা স্বেতা আনন  দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধয রদক্ষয ‘াফন্ত্রর প্রন্ত্র উযদভন্ট আইন
২০০৬’  ‘াফন্ত্রর প্রন্ত্র উযদভন্ট ন্ত্রফন্ত্রধভারা, ২০০৮’ অনুসৃত । এনন্ত্রজদদয াম িক্রভ তত্ত্বাফধান  ন্ত্রযফীক্ষদণয জন্য য ায
প্রণীত আইন্ত্রন  ন্ত্রনিণভর ন্ত্রনভনীন্ত্রত অনুযণ যা । ন্ত্রল্প, ব্যফা-ফন্ত্রণদজযয সক্ষদে ফান্ত্রণন্ত্রজয আইনভ প্রদমাজয ।
াভন্ত্রগ্র বাদফ এই  র আইন ানুন  ন্ত্রনভনীন্ত্রত শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা  প্রন্ত্রতারদন অফদান যাদখ।
(গ)
প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ংস্কায াধন, নতুন ন্ত্রনভনীন্ত্রত প্রন্ত্রতষ্ঠা এফং দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফরুদদ্ধ ন্ত্রনযন্তয ব্যফস্থা গ্রদণয ভাধ্যদভ য ায যাদে 
ভাদজ শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায সচষ্টা অব্যাত সযদখদছ। য ায দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভনদ ন্ত্রিারী দযদছ। ‘ভান্ত্রন রোন্ত্রযং প্রন্ত্রতদযাধ
আইন, ২০১২’-এয সুষ্ঠু প্রদাগ  ফাস্তফাদনয উদেদশ্য ফাংরাদদ ব্যাংদ য ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ যা দদছ। ‘জনস্বাথ ি-ংন্ত্রিষ্ট তথ্য প্রদান
ি ঘটনায ংফাদদাতাদদয সুযক্ষা প্রদাদনয ব্যফস্থা দয দুনীন্ত্রত
(সুযক্ষা) আইন, ২০১১’ প্রণন দয দুনীন্ত্রত ংঘটন ম্পন্ত্র ত
প্রন্ত্রতদযাধদ সজাযদায যা দদছ। অতযন্ত গুরুেপূণ ি ‘তথ্য অন্ত্রধ ায আইন, ২০০৯’ া দয য ায জনাধাযণ এফং গণভাধ্যদভয
প্রদাজনী তথ্যপ্রান্ত্রপ্তয দান্ত্রফ  চান্ত্রদা সভটাদনায উদযাগ গ্রণ দযদছ। এটি ফাস্তফাদনয জন্য তথ্য ন্ত্রভন প্রন্ত্রতষ্ঠা যা দদছ।
ংদদয াম িক্রদভ অন্ত্রধ তয স্বেতা আনন  গণভানুদলয াদছ এয াম িক্রভ প্রচায প্রাদযয জন্য ‘ংদ সটন্ত্ররন্ত্রবন’ চালু যা
দদছ। ব্যফায সক্ষদে এ ান্ত্রধতয সযাধ দল্প ব্যফা ‘প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতা আইন, ২০১২’ প্রণন যা দদছ। ংন্ত্রফধাদনয চনাদ
ংদাধনীয ভাধ্যদভ ন্ত্রফচায  ম্যান্ত্রজদেটগদণয স্বাধীনতা ন্ত্রনন্ত্রিত দয ন্ত্রফচায াদম ি শুদ্ধাচায অনুীরনদ সজাযদায যা দদছ।
য ায দুনীন্ত্রতয ভাভরাভ ন্ত্রযচারনাদ েযান্ত্রিত  সজাযদায দযদছ; পৃথ ‘প্রন্ত্রন্ত্র উন উইং’ প্রন্ত্রতষ্ঠা দযদছ। য ান্ত্রয
ভি তিাদদয (প্রদমাজয সক্ষদে) আ য প্রদান  ম্পন্ত্রত্তয ন্ত্রাফ প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ যা দদছ। ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভদনয স্বাধীনতাদ
সজাযদায যায জন্য ন্ত্রনজস্ব ভি তা- ভিচাযী ন্ত্রনদাগ  আন্ত্রথ ি স্বন্ত্রনিদণয ব্যফস্থা গ্রণ যা দদছ। জনপ্রাদন প্রভূত ংস্কায
ান্ত্রধত দদছ। সুান প্রন্ত্রতষ্ঠা এফং উন্ননভর
াম িক্রভ েযান্ত্রিত যায রদক্ষয য ায ন্ত্রফন্ত্রবন্ন দ্ধন্ত্রতগত ংস্কায াধন দযদছ
এফং নতুন আইন প্রণন  প্রদমাজয সক্ষদে তাদদয ংদাধন আনন দযদছ। নফভ জাতী ংদদয প্রথভ সথদ েদাদ অন্ত্রধদফদন
(জুন, ২০১২) াকৃত ১৮০টি আইদনয ভদধ্য উন্ত্রিন্ত্রখত আইনভ ছাড়া দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায রদক্ষয প্রণীত উদিখদমাগ্য
আইন  নীন্ত্রত র: ‘িান্ত্রফদযাধী আইন, ২০০৯’, ‘সবািা অন্ত্রধ ায ংযক্ষণ আইন, ২০০৯’, ‘জাতী ভানফান্ত্রধ ায ন্ত্রভন আইন,
২০০৯’, ‘আইন-শৃিরা ন্ত্রফঘ্ন াযী অযাধ (দ্রুত ন্ত্রফচায) (ংদাধন) আইন, ২০১০’, ‘য ান্ত্রয অথ ি  ফাদজট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯’,
‘চাট িাড ি সদক্রটান্ত্রযজ আইন, ২০১০’, ‘ান্ত্রযফান্ত্রয ন্ত্রংতা (প্রন্ত্রতদযাধ  সুযক্ষা) আইন, ২০১০’, ‘দন িাগ্রান্ত্রপ ন্ত্রনিণ আইন, ২০১২
‘ভানফ াচায প্রন্ত্রতদযাধ  দভন আইন, ২০১২’, ‘জাতী ন্ত্রশুশ্রভ ন্ত্রনযন নীন্ত্রত, ২০১০, ইতযান্ত্রদ।
১.৪ শুদ্ধাচায স ৌর প্রণদনয সমৌন্ত্রি ন্ত্রবন্ত্রত্ত
( )
তত্ত্বগতবাদফ ফরা চদর সম, উন্ত্রিন্ত্রখত আইন ানুন  প্রথা-দ্ধন্ত্রত এফং উন্নন উদযাগ দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধয সক্ষদে াম ি য
ভূন্ত্রভ া যাখদত াদয এফং তা মদথষ্ট ফদর ন্ত্রফদফন্ত্রচত দত াদয। ন্ত্র ন্তু অন্ত্রবজ্ঞতা দত প্রতীভান  সম, সুষ্ঠু প্রদাদগয অবাদফ এগুন্ত্ররয
ভাধ্যদভ ান্ত্রিত পর াা মাদে না। ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আইন  াম িক্রদভয ভদধ্য ভি াধন এখাদন ফড় ফাধা। যাে  ভাদজয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন
ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রতদত দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধয জন্য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আইন প্রণন  প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ব্যফস্থায প্রফতিন যা । ফতিভান ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রতদত এগুন্ত্ররয
ভদধ্য ভি  াভঞ্জস্য ন্ত্রফধান প্রদাজন। অতীদত সদদয অথ িননন্ত্রত  াভান্ত্রজ াম িক্রভ এত ন্ত্রফার এফং ন্ত্রফপুর ন্ত্রছর না; ম্প্রন্ত্রত
স ফর য ান্ত্রয খাতই ন, এনন্ত্রজ খাত  সফয ান্ত্রয খাদত উন্ননভর
ভি াদণ্ডয ন্ত্রফপুর প্রায ঘদটদছ। এ  র ভি াদণ্ড
ন্ত্রফপুর ন্ত্রযভাণ ম্পদদয ংন্ত্রিষ্টতা ঘটদছ এফং পূদফ ি ায াংগঠন্ত্রন ব্যফস্থা  দ্ধন্ত্রত এফং সরা ফদরয ভাধ্যদভ তাদদয সুষ্ঠু ফাস্তফান
ষ্ট য দ ড়দছ; য ান্ত্রয-ব্যফস্থানা  উন্নদনয দঙ্গ ংন্ত্রিষ্ট সরা জদনয দুনীন্ত্রতয সুদমাগ বৃন্ত্রদ্ধ সদদছ। দফ িান্ত্রয, াভান্ত্রজ
ি এই ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রতদত
ভেদফাদধয সক্ষদে অফক্ষদয াযদণ সরা জদনয ভদধ্য দুনীন্ত্রতয প্রফণতা ফাড়দছ ফদর প্রতীভান । ন্ত্রযফন্ত্রতত
য ায দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফরুদদ্ধ ংগ্রাভ সজাযদায দযদছ; এযই ভন্ত্রিত প্রদচষ্টা ন্ত্রাদফ এফং শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায  র উদযাদগয াম ি ান্ত্রযতা
বৃন্ত্রদ্ধয রদক্ষযই শুদ্ধাচায স ৌরটি প্রণন যা দদছ।
(খ)
প্রথভ  ন্ত্রদ্বতী ‘দান্ত্রযযয ন্ত্রফদভাচন স ৌরদে’ দুনীন্ত্রতদ উন্নদনয এ টি প্রধান প্রন্ত্রতফন্ধ ন্ত্রাদফ ন্ত্রচন্ত্রিত যা দন্ত্রছর
এফং এয প্রন্ত্রত াযভর উদযাদগয ন্ত্রফল ন্ত্রফদফচনা যা দন্ত্রছর। চরভান লষ্ঠ চনাফান্ত্রল ি ন্ত্রয ল্পনা (অথ ি-ফছয ২০১১-২০১৫)
সুান  দুনীন্ত্রত দভনদ মদথষ্ট গুরুে প্রদান যা দদছ। দন্ত্রররটিদত ‘দুনীন্ত্রত ন্ত্রনিণ’ ন্ত্রদযানাদভয উ-অনুদেদদ ফরা দদছ সম,
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‘‘য ায দুনীন্ত্রত সুযাা যায গুরুে স্বী ায দয এফং অন্ত্রধ তয াদয ‘ই-গবদন িন্প’ মিান্ত্রত ব্যফায দয, ‘ন্ত্রটিদজন চাট িায’ প্রণন
দয নাগন্ত্রয গদণয প্রতযাায প্রন্ত্রতপরন ঘটিদ, য াদযয ভি াণ্ডদ অন্ত্রধ তয স্বে ন্ত্রবন্ত্রত্তয য প্রন্ত্রতষ্ঠা দয এফং তাদদয
তথ্যপ্রান্ত্রপ্তয অন্ত্রধ ায প্রদাদনয দ্ধন্ত্রত প্রন্ত্রতষ্ঠা দয দুনীন্ত্রতয সুদমাগ হ্রা যায রদক্ষয ঐ ান্ত্রন্ত প্রদচষ্টা চান্ত্ররদ মাদে।’’ ‘রূ ল্প
২০২১’ ফাস্তফাদনয রদক্ষয প্রণীত ‘ফাংরাদদদয ন্ত্রযদপ্রন্ত্রক্ষত ন্ত্রয ল্পনা ২০১০-২০২১’ দুনীন্ত্রত দভদনয উদযাগদ এ টি আদোরন
ন্ত্রাদফ অন্ত্রবন্ত্রত দয য ান্ত্রয াদজ ‘জফাফন্ত্রদন্ত্র  স্বেতা প্রন্ত্রতষ্ঠা’, ‘স্বে ংগ্র দ্ধন্ত্রত প্রন্ত্রতষ্ঠা’, ‘স্বনন্ত্রত তা  ভেদফাদধয উন্নন
াধন’, ‘ াম ি য ন্যাার’ প্রন্ত্রতষ্ঠা, এফং ‘আইনশৃিরা’ দ্ধন্ত্রতয উন্নদনয য গুরুোদযা দযদছ। দুনীন্ত্রতন্ত্রফদযাধী এই আদোরন
ফাস্তফাদনয রদক্ষয উন্ত্রিন্ত্রখত ন্ত্রয ল্পনাভ অতযন্ত গুরুেপূণ ি। সইদঙ্গ এ টি ভন্ত্রিত  ংত যাদ ৌর অনুযণ যা দর
দুনীন্ত্রত দভন অন্ত্রধ তয াম ি য দফ ফদর প্রতীভান ।
(গ)
য ান্ত্রয দপতয  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠাদন তথ্যপ্রভেন্ত্রিয ব্যফায অন্ত্রত দজ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভি াদণ্ড স্বেতা  জফাফন্ত্রদন্ত্র প্রন্ত্রতষ্ঠা
যদত াদয। ভূন্ত্রভ সয ড ি, পুন্ত্ররদয াধাযণ ডাদন্ত্রয, াযখানায ভে ংদমাজদনয ন্ত্রাফ, ন্ত্রক্ষা প্রন্ত্রতষ্ঠাদন বন্ত্রত ি ফা যীক্ষায ন্ত্রফল,
এ  র সক্ষদে তথ্যপ্রভেন্ত্রিয ব্যফায দুনীন্ত্রত উৎাটন যদত ক্ষভ। য ায তাই ভদন দয সম, য ান্ত্রয দপতদয অথফা ফান্ত্রণন্ত্রজয
প্রন্ত্রতষ্ঠাদন তথ্যপ্রভেন্ত্রিয মথামথ ব্যফায দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধ াম ি য ভূন্ত্রভ া ারদন ক্ষভ এফং অদনদ সক্ষদে তা ম্ভফ দয তুদরদছ।
সজন্য য ায ব্যা বাদফ তথ্যপ্রভেন্ত্রিয ব্যফায দ্রুতান্ত্রত যায ভিসূন্ত্রচ গ্রণ দযদছ।
(ঘ)
স্বাধীনতা রাদবয সগাড়া সথদ ই ফাংরাদদ জান্ত্রতংদঘয গৃীত  র নীন্ত্রত  নদবনদনয প্রন্ত্রত অব্যাতবাদফ ভথ িন
প্রদান দয আদছ। ফাংরাদদদয ংন্ত্রফধাদনয ২৫ অনুদেদদ উদিন্ত্রখত আদছ সম, ‘ ... আন্তজিান্ত্রত আইদনয  জান্ত্রতংঘ নদদ ফন্ত্রণ িত
নীন্ত্রতভদয প্রন্ত্রত শ্রদ্ধা – এই  র নীন্ত্রত ইদফ যাদেয আন্তজিান্ত্রত ম্পদ যি ন্ত্রবন্ত্রত্ত...।’। জান্ত্রতংদঘয United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC) জান্ত্রতংদঘয এ টি উদিখদমাগ্য নদবনন এফং ফাংরাদদ তা
অনুভথ িন দযদছ। উন্ত্রিন্ত্রখত নদবননটিদত দুনীন্ত্রত ন্ত্রনভ িদরয জন্য ‘সপৌজদান্ত্রয আইনগত ব্যফস্থা গ্রণ, আন্তজিান্ত্রত আইদনয ভাধ্যদভ
দুনীন্ত্রতয প্রন্ত্রত ায ছাড়া দুনীন্ত্রতয ঘটনা মাদত না ঘদট তায জন্য প্রন্ত্রতদযাধভর ব্যফস্থা গ্রণদ ’ ফদচদ সফন্ত্র গুরুে সদা দদছ।
এই নদবনদন উদিখ যা দদছ সম, ‘প্রদতয দস্য-যাে তায আইন-ব্যফস্থায সভৌন্ত্রর নীন্ত্রতভারা অনুমাী াম ি য এফং ভন্ত্রিত
দুনীন্ত্রতন্ত্রফদযাধী নীন্ত্রত প্রণন যদফ মা ভাদজয অংগ্রণদ উন্নত যদফ এফং আইদনয ান, জনম্পদ এফং জনংদমাদগয
উভেি ব্যফস্থানা, ততা, স্বেতা এফং জফাফন্ত্রদন্ত্র-নীন্ত্রতয প্রন্ত্রতপরন ঘটাদফ।’ (অনুদেদ ৫.১)। এই সপ্রক্ষাদট শুদ্ধাচায স ৌর প্রণন
 ফাস্তফান গুরুেপূণ ি দ সদখা ন্ত্রদদদছ। এ নদবনন ফাস্তফাদনয ন্ত্রফলদ জান্ত্রতংদঘ প্রদত্ত ফাংরাদদ য াদযয প্রন্ত্রতদফদদন
গুরুদেয দঙ্গ উদিখ যা দদছ সম, ‘ন্ত্রফন্ত্রফধ অবযন্তযীণ দ্ধন্ত্রতগত দুফ িরতায সুদমাদগই দুনীন্ত্রতয প্রায ঘদট।’ দ্ধন্ত্রতগত সফ দুফ িরতা
াটিদ উঠা এফং দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাধদ এ টি াম ি য  গন্ত্রতীর আদোরন ন্ত্রাদফ গদড় সতারায রদক্ষয স ৌর-দন্ত্ররর ন্ত্রাদফ এফং
দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাধ  শুদ্ধাচায উৎান্ত্রত যদণয সক্ষদে অব্যাত াম িক্রদভয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধেভর দন্ত্ররর ন্ত্রাদফ য ায এই ‘জাতী
শুদ্ধাচায স ৌর’ প্রণন যদছ।
[[[

১.৫ জাতী শুদ্ধাচায ব্যফস্থা

( )
ভাজ  যাদে দুনীন্ত্রত ন্ত্রনভ ির  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায প্রদচষ্টা এদ অদযয দঙ্গ অঙ্গাঙ্গীবাদফ জন্ত্রড়ত। যাে আইন ানুন প্রণন
 ফাস্তফান দয তাদত অগ্রণী ভূন্ত্রভ া ারন দয, ভাজ তা প্রন্ত্রতারন দয; সইদঙ্গ ভাদজয নীন্ত্রতদচতনা  ভেদফাধ যাদে
প্রন্ত্রতপন্ত্ররত । এই ম্পদ যি জটাজাদর ব্যন্ত্রিভানুদলয স্বনন্ত্রত তা  শুদ্ধতায উন্নন  প্রন্ত্রতষ্ঠা সমভন প্রদাজন, সতভন্ত্রন তায ভেিরূ
প্রন্ত্রতষ্ঠানগত শুদ্ধাচায উন্নন  প্রন্ত্রতষ্ঠা জরুন্ত্রয। এই স ৌরটিয চূড়ান্ত রক্ষয ব্যন্ত্রিভানুদলয শুদ্ধাচায, অন্য থা চন্ত্রযেন্ত্রনষ্ঠা প্রন্ত্রতষ্ঠা;
ন্ত্র ন্তু এয ান্ত্রতায ন্ত্রাদফ প্রন্ত্রতষ্ঠানদ সফদছ সনা দদছ। যাে, সফয ান্ত্রয ব্যফা খাত  সুীর ভাদজয সমফ প্রন্ত্রতষ্ঠান শুদ্ধাচায
প্রন্ত্রতষ্ঠায সক্ষদে ফদচদ গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া ারন দয ফদর প্রতীভান , তাদদয উন্নন ন্ত্রফদফচনা যা দদছ; শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায
রদক্ষয প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ন্ত্রনভ-নীন্ত্রতয উন্নন াধন, সক্ষেন্ত্রফদদল আইন  দ্ধন্ত্রতয ন্ত্রযফতিন এফং নতুন আইন  দ্ধন্ত্রত প্রফতিন,
সরা ফদরয দক্ষতায উন্নন, এফং তাদদয ভদধ্য ভি াধন দয াম ি ান্ত্রযতা বৃন্ত্রদ্ধয প্রস্তাফ যা দদছ এ দন্ত্রররটিদত।
(খ)
এ জন ভানুদলয স্বনন্ত্রত তা ন্ত্রক্ষা শুরু  ন্ত্রযফাদয এফং শুদ্ধাচায অনুযদণয সক্ষদে তা অতযন্ত গুরুেপূণ ি প্রন্ত্রতষ্ঠান। তায
দযয ধাদ আদছ ন্ত্রক্ষা-প্রন্ত্রতষ্ঠান; স্বনন্ত্রত জীফন গড়ায সক্ষদে এয ভূন্ত্রভ া অন্ত্রযীভ। এ সপ্রক্ষাদট শুদ্ধাচাদযয স ৌদর এগুন্ত্ররয য
সজায সদা প্রদাজন। য াদযয ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাদগয জনপ্রান  স্থানী য াযভ য ান্ত্রয ভি াদণ্ডয স ন্দ্রন্ত্রফন্দু। এফ
প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয স্বেতা  দাফদ্ধতা প্রন্ত্রতষ্ঠা, এফং এগুন্ত্ররদত ন্ত্রনভেি ভি তিা- ভিচাযীদদয দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাধ  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠাই
স ৌরটিয ভর রক্ষয। যােী প্রন্ত্রতষ্ঠানভ ন্ত্রতনটি অদঙ্গ ন্ত্রফবি – আইনবা, ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ। তাযা স্বাধীন ত্তা
তাদদয ভিবৃদত্ত মথাক্রদভ যাদেয আইন প্রণন, ন্ত্রনফ িাী াম ি  ন্ত্রফচায াম ি ন্ত্রযচারনা দয। ংন্ত্রফধান অনুমাী গঠিত আয ন্ত্র ছু
প্রন্ত্রতষ্ঠান যদদছ, সমভন, ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন, ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য াম িার, য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভন, ন্যাার ফাদজট 
আন্ত্রথ ি ন্ত্রনভাফন্ত্রর ারন াদদক্ষ স্বাধীনবাদফ ভিম্পাদদন ক্ষভতাফান। অন্য আয ন্ত্র ছু প্রন্ত্রতষ্ঠান আদছ মাযা আরাদা আইদনয
ভাধ্যদভ সৃষ্ট এফং ‘ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ য ান্ত্রয তৃিক্ষ’ ন্ত্রাদফ অন্ত্রবন্ত্রত। সমভন, দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন, তথ্য ন্ত্রভন, ভানফান্ত্রধ ায
ন্ত্রভন, ইতযান্ত্রদ। ংন্ত্রফধাদন স্থানী াদনয সম-ব্যফস্থা ন্ত্রনদদ ি যা দদছ তায ন্ত্রযদপ্রন্ত্রক্ষদত গ্রাভ  দযয স্থানী ান প্রন্ত্রতষ্ঠান
সমভন, ইউন্ত্রনন ন্ত্রযলদ, উদজরা ন্ত্রযলদ, সজরা ন্ত্রযলদ, সৌযবা  ন্ত্রটি দিাদযন সৃন্ত্রষ্ট যা দদছ। দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায
প্রন্ত্রতষ্ঠায সক্ষদে এফ প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয  দরয ভূন্ত্রভ াদ ই ন্ত্রফদফচনা যা জরুন্ত্রয। এদক্ষদে যােী প্রন্ত্রতষ্ঠান সমভন অন্ত্রযাম ি ভূন্ত্রভ া ারন
দয সতভনই যাজননন্ত্রত দর, গণভাধ্যভ, সুীর ভাজ  এনন্ত্রজ এফং ব্যন্ত্রিখাদতয ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠান, াকুদে অযােী
ন্ত্রাদফ ন্ত্রচন্ত্রিত প্রন্ত্রতষ্ঠান গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া ারন দয আদছ। ান্ত্রফ ি ন্ত্রফচাদয ন্ত্রননফন্ত্রণ িত প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায স ৌর
ফাস্তফাদনয জন্য ন্ত্রচন্ত্রিত যা দদছ:
3

(অ) যােী প্রন্ত্রতষ্ঠান
1. ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ  জনপ্রান
2. জাতী ংদ
3. ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ
4. ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন
5. অযাটন্ত্রন ি সজনাদযর
6. য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভন
7. ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য াম িার
8. ন্যাার
9. দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন
10. স্থানী য ায
(আ) অযােী প্রন্ত্রতষ্ঠান
1.
2.
3.
4.
5.
6.

যাজননন্ত্রত দর
সফয ান্ত্রয খাদতয ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠান
এনন্ত্রজ  সুীরভাজ
ন্ত্রযফায
ন্ত্রক্ষাপ্রন্ত্রতষ্ঠান
গণভাধ্যভ

(গ)
এই স ৌরটি প্রণদনয রদক্ষয ন্ত্রফযভান দন্ত্রররে ম িাদরাচনা যা দদছ; ন্ত্রফন্ত্রবন্ন সাজীফী ংগঠন, সুীর ভাজ 
নাগন্ত্রয দগাষ্ঠীয দঙ্গ উদিখদমাগ্য ংখ্য যাভিবা আদাজন দয তাদদয ভতাভত ন্ত্রফদফচনা যা দদছ; ভাননী ংদ দস্য
 অন্যান্য অংীজদনয প্রদত্ত অন্ত্রবভত গ্রণ যা দদছ। জনভত মাচাইদয জন্য খড়া স ৌরেটি ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয
দফাইদট উন্ুি যা দন্ত্রছর এফং তাদত প্রাপ্ত ভতাভত ংগ্র যা দদছ। স ৌরেটি চূড়ান্ত যায রদক্ষয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারদয
ন্ত্ররন্ত্রখত ভতাভত গ্রণ যা দদছ। খড়াটি ম িাদরাচনায জন্য ভন্ত্রিবা তৃি গঠিত ভাননী অথ িভিীয সনতৃোধীন ন্ত্রভটি দ টি
বা ন্ত্রভন্ত্ররত দ দন্ত্রররটিয াঠাদভা  ন্ত্রফলফস্তু ম্পদ ি সমফ ভতাভত প্র া  ন্ত্রনদদ িনা প্রদান দযদছন তায আদরাদ
ান্ত্রফ ি বাদফ এই দন্ত্রররটি ন্ত্রফন্যস্ত যা দদছ। এই স ৌরেটি দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচাদযয চূড়ান্ত দন্ত্ররর ন; ভদ ভদ এটি
ম িাদরান্ত্রচত দফ এফং এয উন্নন াধন যা দফ – এই ধাযণায আদরাদ ই এই দন্ত্রররটি প্রণন যা দদছ।
1.6 রূ ল্প  অন্ত্রবরক্ষয (Vision and Mission)
রূ ল্পুঃ

সুখী-ভদ্ধ সানায ফাংরা।

অন্ত্রবরক্ষযুঃ

যােী প্রন্ত্রতষ্ঠান  ভাদজ সুান প্রন্ত্রতষ্ঠা।
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অধ্যা ২
জাতী শুদ্ধাচায স ৌর — যােী প্রন্ত্রতষ্ঠান
এই স ৌরেটিদত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন যােী  অযােী প্রন্ত্রতষ্ঠাদন শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায উদেদশ্য এয সপ্রক্ষাট  চযাদরঞ্জ ফণ িনা যা
দদছ এফং রক্ষয, সুান্ত্রয  ভিন্ত্রয ল্পনা উস্থান যা দদছ। ভিন্ত্রয ল্পনা ফাস্তফাদনয সক্ষদে স্বল্প, ভধ্য  দীঘ ি সভাদ
প্রস্তাফ দদছ: এ সভাদভ মথাক্রদভ এ ফছয, ন্ত্রতন ফছয এফং াঁচ ফছয।

২.১ ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ  জনপ্রান
২.১.১ সপ্রক্ষাট
( )
যােন্ত্রত, প্রধানভিী  ভন্ত্রিবা, স্থানী ানব্যফস্থা, প্রন্ত্রতযক্ষা ভিন্ত্রফবাগ  অযাটন্ত্রন ি সজনাদযদরয দপ্তয এফং ভিণার,
ন্ত্রফবাগ, অন্ত্রধদপ্তয, ন্ত্রযদপ্তয, দপ্তয, ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ  স্বাত্তান্ত্রত প্রন্ত্রতষ্ঠান এফং এ  র প্রন্ত্রতষ্ঠাদন ন্ত্রনদান্ত্রজত ন্ত্রফপুর ংখ্য াভন্ত্রয সফাভন্ত্রয
ভি তিা ন্ত্রনদ ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ গঠিত। ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাদগয সফাভন্ত্রয
ভি তিা- ভিচাযী ন্ত্রনদ জনপ্রান। য ান্ত্রয
ভি াদণ্ডয এ টি বৃৎ অং এই ন্ত্রফবাদগয ভাধ্যদভ ন্ত্রযচান্ত্ররত দ থাদ এফং শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতারদনয সক্ষদে এই ন্ত্রফবাগ ফদচদ
গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া ারন যদত াদয। ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ যাদেয অন্যান্য অঙ্গ, সমভন, আইনবা  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ এফং অন্যান্য
াংন্ত্রফধান্ত্রন ংস্থায স্বাধীনতা সুযক্ষা দয এফং তাদদযদ প্রদাজনী াতা প্রদান দয। শুদ্ধাচায ারনাদথ ি প্রণীত  প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত
আইন ানুন, ংদ, ংদী স্থাী ন্ত্রভটি এফং ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাদগয াদছ জফাফন্ত্রদন্ত্রয ভাধ্যদভ এই ন্ত্রফবাদগ ন্ত্রনদান্ত্রজত ভি তিাভিচাযীগণ শুদ্ধাচায ারন দযন।
(খ)
জনপ্রাদন ন্ত্রনভেি ভি তিাগণ মাদত স্বেতা  ন্ত্রনভন্ত্রনষ্ঠা ারন দয এফং দরী প্রবাফ  স্তদক্ষদয ্দ ি সথদ
নাগন্ত্রয দদয সফা প্রদান যদত ক্ষভ  তা ন্ত্রনন্ত্রিত যা অতযন্ত জরুন্ত্রয। সই রদক্ষয স্বাধীনতায য সথদ জনপ্রাদন প্রভূত
ংস্কায াধন যা দদছ। স্বাধীনতায অব্যফন্ত্রত যই স ন্দ্রী  প্রাদদন্ত্র যাডায  ান্ত্রবদি য ভদধ্য ভি াধন যা দদছ;
যফতী ম িাদ জনপ্রানদ ্নন্ত্রেটি যাডায ান্ত্রবদি  ন্ত্রফন্যস্ত যা দদছ; ভি তিা ভিচাযীদদয কৃন্ত্রত ভোদন এফং দদান্নন্ত্রত
প্রদাদন নতুন দ্ধন্ত্রত চালু যা দদছ, আন্ত্রথ ি ান্ত্রযদতান্ত্রল বৃন্ত্রদ্ধ যা দদছ এফং দ্ধন্ত্রত  প্রন্ত্রক্রা ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ংস্কায াধন যা
দদছ। জনপ্রাদন শুদ্ধাচায ন্ত্রনন্ত্রিত যায রদক্ষয ফ িদক্ষদেই ‘আচযন ন্ত্রফন্ত্রধ’  ‘য ান্ত্রয ভিচাযী শৃিরা  আীর ন্ত্রফন্ত্রধ’ প্রভেি
। য ান্ত্রয ভি তিাগণদ ফতিভাদন ‘আ য আইদনয’ ন্ত্রফধান অনুাদয আ য  ম্পদদয ন্ত্রাফ প্রদান যদত । দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভদনয াম িন্ত্রযন্ত্রধ ম্পূণ ি জনপ্রাদন ব্যাপ্ত। জনপ্রাদনয  র ভি তিা- ভিচাযীয দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফলদ দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন
স্বাধীনবাদফ অনুন্ধান ন্ত্রযচারনা দয অন্ত্রবদমাগ দাদয  ভাভরা ন্ত্রযচারনা দয। দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফলদ দচতনতা সৃন্ত্রষ্টয রদক্ষয  র
য ান্ত্রয প্রন্ত্রক্ষণ প্রন্ত্রতষ্ঠাদন দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রফল াঠক্রভ অনুসৃত দে।
(গ)
ফতিভান য াদযয আভদর জনপ্রাদনয ন্ত্রফপুর ভিমদজ্ঞ দক্ষতা আনন, দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায সক্ষদে প্রভূত
াম িক্রভ ফাস্তফান্ত্রত দদছ। ন্ত্রফগত াদড় ন্ত্রতন ফছদয য ায ন্ত্রনভ-নীন্ত্রত, দ্ধন্ত্রত  আইন ানুদনয ংস্কায াধন দয সুানদ
সজাযদায যায উদযাগ গ্রণ দযদছ। নতুন আইন প্রণন, তাদদয ংস্কায  দ্ধন্ত্রতগত উন্নদনয ভদধ্য উদিখদমাগ্য দে: ফাদজট 
ন্ত্রয ল্পনা খাদত ‘য ান্ত্রয অথ ি  ফাদজট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯ প্রণন’; ‘ র ভিণার/ন্ত্রফবাগদ ভধ্যদভান্ত্রদ ফাদজট াঠাদভায
আতাভুি যণ’; ‘ ভিকৃন্ত্রতন্ত্রবন্ত্রত্ত ন্ত্রনযীক্ষা াম িক্রভ’ চালু যণ; আন্ত্রথ ি খাদত ‘ভান্ত্রন রোন্ত্রযং প্রন্ত্রতদযাধ আইন ২০১২’ প্রণন;
‘িান্ত্রফদযাধী আইন (ংদাধন) ২০১২’ প্রণন; ‘ন্ত্রন্ত্র উন্ত্রযটিজ এক্সদচঞ্জ ন্ত্রভন (াফন্ত্রর ইসুয) ন্ত্রফন্ত্রধভারা, ২০০৬’ ংদাধন;
ন্ত্রক্ষা খাদত ‘ন্ত্রক্ষা নীন্ত্রত’ জান্ত্রয; স্বাস্থয খাদত ‘স্বাস্থয নীন্ত্রত’ জান্ত্রয; ন্ত্রল্পান উদযাদগয সক্ষদে ‘ন্ত্রল্প নীন্ত্রত ২০১০’ অনুদভাদন, ‘সবািা
অন্ত্রধ ায ংযক্ষণ আইন, ২০০৯’ প্রণন; জরফায়ু  ন্ত্রযদফ খাদত ‘ফাংরাদদ ন্ত্রযদফ ংযক্ষণ (ংদাধন) আইন ২০১০’ জান্ত্রয;
ন্ত্রডন্ত্রজটার ফাংরাদদ প্রন্ত্রতষ্ঠায সক্ষদে ‘জাতী আইন্ত্রটি আইন, ২০০৯  আইন্ত্রটি নীন্ত্রতভারা, ২০০৯’ প্রণন,  র ধযদনয য ান্ত্রয
ক্রদয জন্য e-procurement  e-monitoring ব্যফস্থা চালু যণ; নাযী  ন্ত্রশু োণ খাদত ‘জাতী ন্ত্রশুশ্রভ নীন্ত্রত,
২০১০’ জান্ত্রয; সুাদনয সক্ষদে ‘তথ্য অন্ত্রধ ায আইন, ২০০৯’ প্রণন; ‘জনস্বাথ ি ংন্ত্রিষ্ট তথ্য প্রদান (সুযক্ষা) আইন, ২০১১’ প্রণন;
‘ংন্ত্রফধান (চনাদ ংদাধন) আইন, ২০১১’ প্রণন; ‘ভানফাচায প্রন্ত্রতদযাধ  দভন আইন, ২০১২’ প্রণন; ‘ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন
ন্ত্রচফার আইন, ২০১০’ প্রণন; ‘জাতী ভানফান্ত্রধ ায ন্ত্রভন আইন, ২০০৯’ প্রণন, ইতযান্ত্রদ। এফ আইন  ব্যফস্থা সুান
প্রন্ত্রতষ্ঠা যায সক্ষদে প্রভূত অফদান যাখদছ।
(ঘ)
নীন্ত্রত ন্ত্রফদিলণ  ন্ত্রদ্ধান্ত গ্রদণয সক্ষদে জনপ্রান গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া ারন দয। সুতযাং তাদদয দক্ষতায উন্নন অতযন্ত
গুরুেপূণ ি। জনপ্রানদ অন্ত্রধ তয স্বে, দাফদ্ধ  দুনীন্ত্রতভৄি যায রদক্ষয ভি তিা- ভিচাযীদদয ম্পদদয ন্ত্রাফ অন্ত্রধ তয
ন্ত্রনন্ত্রফড়বাদফ ভন্ত্রনটয যা প্রদাজন। ভি তিা- ভিচাযীদদয ভিভোন, দদান্নন্ত্রত প্রদান, ভিজীফন সাাদনয অগ্রগন্ত্রত াধন,
প্রদণাদনা প্রদাদন অন্ত্রধ তয সুষ্ঠুতা আনন এফং ন্ত্রযফতিনীর সপ্রক্ষাদটয দঙ্গ এগুন্ত্ররয াভঞ্জস্য ন্ত্রফধান প্রদাজন। জনপ্রাদন
আইন ানুন, ন্ত্রফন্ত্রধন্ত্রফধাদন ন্ত্রযফতিন  ংস্কায াধন দয এদ অন্ত্রধ তয ভেদগাদমাগী দয সতারায ভাধ্যদভ ভি তিা- ভিচাযীদদয
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শুদ্ধাচায ন্ত্রনন্ত্রিত যা জরুন্ত্রয। ন্ত্র ছু ন্ত্র ছু ভস্যা জনজীফনদ ন্ত্রফম িস্ত দয; সমভন, ভূন্ত্রভ ভান্ত্রর ানা  অন্ত্রধ ান্ত্রযদেয সক্ষদে আইদনয
দুফ ির প্রদাগ, ভূন্ত্রভ ব্যফস্থানা দুনীন্ত্রত, ভূন্ত্রভ ব্যফাদযয সক্ষদে মদথোচায, সবজার খাফায  দণ্যয প্রায, ইতযান্ত্রদ। সুান প্রন্ত্রতষ্ঠায
স্বাদথ ি দঠাযবাদফ আইন  ন্ত্রফন্ত্রধন্ত্রফধান প্রদাগ এফং নতুন ন্ত্র ছু আইন  নীন্ত্রত প্রণন জরুন্ত্রয দ সদখা ন্ত্রদদদছ।
২.১.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:









ন্ত্রন্ত্রবর ান্ত্রবি আইন প্রণন;
উন্নততয দাফদ্ধতা ভি ম্পাদদন াফন্ত্রর ান্ত্রবদি য অন্ত্রধ তয স্বাধীনতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
প্রান্ত্রন ভিপ্রন্ত্রক্রা অন্ত্রধ তয দক্ষতা  াম ি ান্ত্রযতা আনন;
ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাদগয ভি তিা- ভিচাযীদদয দদান্নন্ত্রত, ফদন্ত্রর  প্রদণাদনাভর ান্ত্রযদতান্ত্রলদ য দঙ্গ ম্পান্ত্রদত ভিভোদনয ংদমাগ াধন;
অন্যান্য খাদতয দঙ্গ াভঞ্জস্য সযদখ প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতাভর সফতন  সুন্ত্রফধা- াঠাদভা প্রন্ত্রতষ্ঠা;
ন্ত্রফন্ত্রবন্ন যাডাদযয ভদধ্য সুদমাদগয অন্ত্রধ তয াভঞ্জস্য ন্ত্রফধান দয াফন্ত্রর ান্ত্রবদি য াভন্ত্রগ্র ংস্কায াধন;
সুস্পষ্টবাদফ ন্ত্রফধৃত প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন াম িাফন্ত্রর (দমভন আইন প্রদাগ  তদন্ত) ন্ত্রনন্ত্রিত দয অন্ত্রধ তয নাগন্ত্রয ফান্ধফ
আইনশৃিরা ফান্ত্রনী গদড় সতারা;
জনপ্রাদন (ন্ত্রফদলত দদান্নন্ত্রত, ফদন্ত্রর, স্বফদদন্ত্র ন্ত্রনদাগ, ইতযান্ত্রদদত) দৃন্ত্রষ্টগ্রায ন্ত্রনযদক্ষতা অফরম্বদন অন্ত্রধ তয
সভধাফী  সমাগ্য ভি তিাদদয ন্ত্রনদাদগয ব্যফস্থা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ।

২.১.৩ রক্ষয  সুন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট সুান্ত্রয
রক্ষয
জনগদণয চান্ত্রদা  দান্ত্রফয প্রন্ত্রত দ্রুত াড়া দাদন ক্ষভ, এফং জনগণ  ংদদয ন্ত্রন ট দাফদ্ধ, স্বে ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ প্রন্ত্রতষ্ঠা।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. প্রন্ত্রত ফছয ন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট ভদ জনপ্রাদন ন্ত্রনদান্ত্রজত ভি তিা- ভিচাযীদদয ম্পদ-ন্ত্রফফযণী ন্ত্রনধ িান্ত্রযত তৃিদক্ষয ন্ত্রন ট
জভাদাদনয ব্যফস্থা যা;
2. সফআইন্ত্রন াজ  অদাচযণ ম্পদ ি তথ্য-প্রদান াযী ব্যন্ত্রিদদয সুযক্ষায জন্য ‘জনস্বাথ ি ংন্ত্রিষ্ট তথ্য প্রদান (সুযক্ষা)
আইন’ ফাস্তফান;
3. াফন্ত্রর ান্ত্রবদি  grievance redress system-এয আতা অন্ত্রবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধন্ত্রত প্রফতিন;
4. এ টি আদৄন্ত্রন ফান্ত্রল ি ম্পান্ত্রদত ভি-ভোন দ্ধন্ত্রত এফং প্রদণাদনা  ান্ত্রযদতান্ত্রল ব্যফস্থায প্রফতিন;
5. প্রন্ত্রত ফছয ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ শূন্য দদ ভি তিা- ভিচাযী ন্ত্রনদাগ ন্ত্রনন্ত্রিত যা।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
১. াফন্ত্রর ান্ত্রবদি য দক্ষতা বৃন্ত্রদ্ধ  আদৄন্ত্রন াদনয জন্য ন্ত্রন্ত্রবর ান্ত্রবি আইন প্রণন;
২.
ভি তিা- ভিচাযীদদয ‘ ভিজীফন উন্নন ন্ত্রয ল্পনা’ প্রণদনয ভাধ্যদভ এ টি দক্ষ, দাফদ্ধ, সমাগ্য  দ্রুত
াড়াদান- ক্ষভ ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ প্রন্ত্রতষ্ঠা;
৩.
ভি তিা- ভিচাযীদদয ক্ষভতা উন্নদনয জন্য ভি ারীন প্রন্ত্রক্ষণ ন্ত্রযচারনা এফং প্রন্ত্রক্ষণ প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয ক্ষভতা
বৃন্ত্রদ্ধ যণ;
৪. সজযষ্ঠতা, কৃন্ত্রত, জ্ঞান  দক্ষতায ন্ত্রবন্ত্রত্তদত প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতাভর দদান্নন্ত্রত দ্ধন্ত্রত প্রফতিন;
৫. য ান্ত্রয সফা াম ি ান্ত্রযতা আনন  গণভানুদলয াদছ তা দ্রুত  জরবয যায রদক্ষয ই-গবদন িন্প প্রফতিন 
তায প্রায;
৬. য ান্ত্রয াদজ ন্ত্রনদান্ত্রজত ভি তিা, ভিচাযীদদয জন্য সমৌন্ত্রি সফতন াঠাদভা ন্ত্রনধ িাযণ  জীফনমাোয ব্যদয দঙ্গ
াভঞ্জস্য ন্ত্রফধান দয এগুন্ত্ররয ভি াধন।

২.১.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ

াম িক্রভ

ভ

দান্ত্রে

াতা াযী

১.

ন্ত্রন্ত্রবর ান্ত্রবি আইন প্রণন

ন্ত্রন্ত্রবর ান্ত্রবি আইন প্রণীত

ভিম্পাদন সূচ

ভধ্যদভাদদ

জনপ্রান
ভিণার

২.

‘ ভিজীফন উন্নন ন্ত্রয ল্পনা’
প্রণন

ভিজীফন উন্নন ন্ত্রয ল্পনা
প্রণীত  অনুসৃত; দদান্নন্ত্রতদত
স্বেতা  সমৌন্ত্রি নীন্ত্রতভারা
অনুসৃত

ভধ্যদভাদদ

জনপ্রান
ভিণার

সরন্ত্রজদরটিব 
ংদ ন্ত্রফল
ন্ত্রফবাগ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

৩.

অংগ্রণভর ম্পান্ত্রদত ভিভোন দ্ধন্ত্রত প্রফতিন

নতুনবাদফ গৃীত ভোন
দ্ধন্ত্রত অনুসৃত

স্বল্পদভাদদ

জনপ্রান
ভিণার

6

 র ভিণার

াম িক্রভ

ক্রন্ত্রভ
৪.
৫.

৬.

ন্ত্রফধানানুাদয আ  ম্পদদয
ন্ত্রফফযণ ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ ন্ত্রনধ িান্ত্রযত
তৃিদক্ষয াদছ জভাদান
য ান্ত্রয ভি তিা, ভিচাযীদদয
জন্য উন্নততয সফতন,  সুন্ত্রফধান্ত্রদ
প্রদান
ই-গবদন িন্প প্রফতিদনয জন্য তথ্য
 সমাগাদমাগ প্রভেন্ত্রি অফ াঠাদভা
প্রন্ত্রতষ্ঠা

ভ

দান্ত্রে

াতা াযী

জভাকৃত ন্ত্রফফযণী-প্রন্ত্রতদফদন

ভিম্পাদন সূচ

স্বল্পদভাদদ

জনপ্রান
ভিণার

ংন্ত্রিষ্ট ভিণার/
ন্ত্রফবাগ

স্থাী সফতন  ান্ত্রবি ন্ত্রভন
প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত

দীঘ িদভাদদ

অথ ি ন্ত্রফবাগ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

)  র ভিণারদ তথ্য 
সমাগাদমাগ প্রভেন্ত্রিয প্রচরন এফং
ব্যফায; (খ) ই-গবদন িন্প-এয
ভাধ্যদভ রব্ধ য ান্ত্রয সফায
ংখ্যা  ভান বৃন্ত্রদ্ধ
য ান্ত্রয দপ্তযভদ অন্ত্রবদমাগ
ব্যফস্থানায জন্য ‘সপা ার
দন্ট’ ন্ত্রনধ িান্ত্রযত এফং
জনাধাযণ স-ম্পদ ি অফন্ত্রত
গুে গঠিত  সগদজদট ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্ত
প্র ান্ত্রত

স্বল্পদভাদদ

তথ্য 
সমাগাদমাগ
প্রভেন্ত্রি ভিণার

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

স্বল্পদভাদদ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

 র ভিণার

দীঘ িদভাদদ

জনপ্রান
ভিণার

 র ভিণার

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

৭.

অন্ত্রবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধন্ত্রত
প্রফতিন

৮.

ভিণারভদয গুে
(cluster) গঠন

৯.

‘জনস্বাথ ি ংন্ত্রিষ্ট তথ্য প্রদান
(সুযক্ষা ) আইন, ২০১১ প্রণন’

সগদজদট আইন প্র ান্ত্রত

ফাস্তফান্ত্রত

১০.

ভাভরা তদদন্ত পৃথ তদন্ত ন্ত্রফবাগ
প্রফতিন যা

সগদজদট আইন প্র ান্ত্রত

স্বল্পদভাদদ

সরন্ত্রজদরটিব 
ংদ ন্ত্রফল
ন্ত্রফবাগ
স্বযাে ভিণার

১১.

ভূন্ত্রভ ব্যফস্থায আদৄন্ত্রন ী যণ 
ভূন্ত্রভ ব্যফায ন্ত্রয ল্পনা
ফাস্তফান
দঠাযবাদফ খায  দণ্যয
সবজার প্রন্ত্রতদযাধ

ভূন্ত্রভ ব্যফস্থা ‘ন্ত্রডন্ত্রজটাইজড্’
দ্ধন্ত্রত প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত।

ভধ্যদভাদদ

ভূন্ত্রভ ভিণার

সবজার প্রন্ত্রতদযাধ আইদনয সুষ্ঠু
ফাস্তফান

স্বল্পদভাদদ এফং
অব্যাতবাদফ

ন্ত্রফএটিআই

১২.

সরন্ত্রজদরটিব 
ংদ ন্ত্রফল
ন্ত্রফবাগ; জনপ্রান
ভিণার; অথ ি
ন্ত্রফবাগ
জনপ্রান
ভিণার
স্বযাে ভিণার

২.২ জাতী ংদ
২.২.১ সপ্রক্ষাট
( )
স্বাধীনতায য দত ফাংরাদদ জাতী ংদ ংদী  যােন্ত্রতান্ত্রত, উব প্র ায য ায প্রতযক্ষ দযদছ। ১৯৯১
ার সথদ ফাংরাদদদ ংদী দ্ধন্ত্রতয য ায চালু আদছ এফং ২০০৯ ার সথদ নফভ ংদ াম ি য ‘দাফদ্ধ প্রন্ত্রতষ্ঠান’ ন্ত্রাদফ
দান্ত্রে ারন যদছ। এই ংদদয প্রথভ অন্ত্রধদফদনই ন্ত্রনধ িান্ত্রযত ংদী ন্ত্রভটিভ গঠন যা দদছ এফং সগুন্ত্ররদত য ায 
ন্ত্রফদযাধীদরী ংদ দস্যগদণয আনুান্ত্রত প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধে ন্ত্রনন্ত্রিত যা দদছ। ন্ত্রভটিভদয বা ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ অনুন্ত্রষ্ঠত  এফং
আদরান্ত্রচত ন্ত্রফল ম্পদ ি ফ িাধাযণদ ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ অফন্ত্রত যা ।
(খ)
জাতী ংদ গণপ্রজাতিী ফাংরাদদদয ংন্ত্রফধান এফং ংদদয াম িপ্রণারী-ন্ত্রফন্ত্রধ অনুমাী সভৌন্ত্রর দান্ত্রে ন্ত্রাদফ
অব্যাতবাদফ আইন প্রণন, ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাদগয াম িক্রভ তদাযন্ত্র , তত্ত্বাফধান  প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধেভর
াম ি ম্পাদন যদছ। ংদ
ি ংদী স্থাী ন্ত্রভটি য াদযয
দস্যগণ ন্ত্রক্রবাদফ আইনপ্রণন প্রন্ত্রক্রা অংগ্রণ যদছন এফং য ান্ত্রয ন্ত্রাফ ম্পন্ত্র ত
ি ভা ন্ত্রাফ ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য ন্ত্রযদাট ি  তৎপ্রণীত অন্যান্য
‘ফান্ত্রল ি আন্ত্রথ ি ন্ত্রাফ’  ‘ন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট যণ ন্ত্রাফ’ এফং তৎম্পন্ত্র ত
ন্ত্রযদাট ি যীক্ষায ভাধ্যদভ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন দপ্তদযয াম িাফন্ত্রর ম িদফক্ষণ  তত্ত্বাফধান যদছন। স্বাধীনবাদফ ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাদগয ভূন্ত্রভ া ম িাদরাচনা,
ংদী স্থাী ন্ত্রভটিভদয াম িম্পাদন, ংন্ত্রক্রবাদফ প্রদনাত্তয-ফ ি ন্ত্রযচারনা এফং অন্যান্য াদম িয ভাধ্যদভ ংদ প্রধানভিী 
ভিীবৃদেয দাফদ্ধতা ন্ত্রনন্ত্রিত যদছ। ংদী ন্ত্রভটিভ এখন অন্ত্রধ তয তৎয দদছ এফং প্রদাজনী তথ্য ংগ্রদয জন্য তাযা
ভাঠ ম িাদ স্বফঠ যদছ। ংদ দস্যগদণয এফং স্থাী ন্ত্রভটিভদয ান্ত্রচন্ত্রফ চান্ত্রদা পূযদণ জাতী ংদ ন্ত্রচফার অন্ত্রধ তয
ক্ষভতা অজিন দযদছ। ংদ াম িক্রদভ স্বেতা আনদনয রদক্ষয ংদদয অন্ত্রধদফনভ ‘ংদ সটন্ত্ররন্ত্রবন’-এয ভাধ্যদভ যান্ত্রয
ম্প্রচায যা । জাতী ংদ  ংদ ন্ত্রচফারদয  র াম িক্রভদ ন্ত্রডন্ত্রজটার দ্ধন্ত্রতয আতা আনদনয ভাধ্যদভ ‘ন্ত্রডন্ত্রজটার
ারিাদভন্ট’ স্থাদনয উদযাগ গ্রণ যা দদছ।
(গ)
ফ িন্ত্রফলদ য ান্ত্রয  ন্ত্রফদযাধী দরী দস্যগদণয ন্ত্রক্র অংগ্রদণয ভাধ্যদভই স ফর জাতী ংদ ‘দাফদ্ধ প্রন্ত্রতষ্ঠান’
ন্ত্রাদফ ম্পূণ িরূদ ন্ত্রফ ন্ত্রত দত াদয। ফতিভাদন (২০১২ াদর) প্রধান ন্ত্রফদযাধী দদরয ংদ দস্যগণ ন্ত্রভটি- াম িক্রদভ অংগ্রণ
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যদর ন্ত্রনন্ত্রভত অন্ত্রধদফদন সমাগদান সথদ ন্ত্রফযত যদদছন। ংদী গণতি প্রন্ত্রতষ্ঠা
অন্ত্রধদফদন  র দদরয ংদ দস্যগদণয অংগ্রণ ন্ত্রনন্ত্রিত যা প্রদাজন।

াম ি য ভূন্ত্রভ া ারনাদথ ি ন্ত্রনন্ত্রভত

২.২.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 জাতী ংদ  ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাদগয ভদধ্য উন্নততয দাফদ্ধতাভর ম্প ি প্রন্ত্রতষ্ঠা;
 ংদী স্থাী ন্ত্রভটিভদয উন্নততয তত্ত্বাফধান াম ি ম্পাদন;

াম ি য ‘পাইদননন্ত্রার বাযাইট ন্ত্রভটি’ (য ান্ত্রয ন্ত্রাফ ন্ত্রভটি, য ান্ত্রয প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রভটি, অনুন্ত্রভত ন্ত্রাফ
ন্ত্রভটি) গঠন, তাদদয যীক্ষণ  তদাযন্ত্র াম ি ম্পাদন;
 ংদদয ন্ত্রনন্ত্রভত অন্ত্রধদফদন ন্ত্রফদযাধী দদরয অংগ্রণ ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
 ংদ দস্য  ংদ ন্ত্রচফারদয ভি তিাদদয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ যণ;
 ংদী স্থাী ন্ত্রভটিভদ উন্নততয রন্ত্রজন্ত্রস্ট াতা প্রদান।
২.২.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
ংদদ আইন প্রণন  য াদযয াম িক্রভ তদাযন্ত্র য (oversight) ভাধ্যদভ জনগদণয আা-আ ািায প্রন্ত্রতপরন ঘটিদ
ংদী গণতান্ত্রি ব্যফস্থা সুংত যণ।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. াম িপ্রণারী-ন্ত্রফন্ত্রধয আতা প্রদনাত্তয দফ ি প্রধানভিী  ভিীবৃে এফং ন্ত্রফদযাধীদরী ংদ দস্যদদয জন্য সমৌন্ত্রি
ভ ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
2. ংদ দস্যফগ ি  ংদ ন্ত্রচফারদয ভি তিাদদয ( ) আইন প্রণন প্রন্ত্রক্রা, (খ) ংদী ন্ত্রভটিভদয
াম িন্ত্রনফ িা,  (গ) ফাদজট প্রন্ত্রক্রা ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ;
ি স্থাী ন্ত্রভটি তৃি য াদযয ‘ফান্ত্রল ি আন্ত্রথ ি ন্ত্রাফ’  য াদযয ‘ন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট যণ ন্ত্রাফ’
3. য ান্ত্রয ন্ত্রাফ ম্পন্ত্র ত
ি ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য ন্ত্রযদাট ি  তৎপ্রণীত অন্যান্য ন্ত্রযদাট ি যীক্ষায ভাধ্যদভ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন
তৎম্পন্ত্র ত
দপ্তদযয াম িাফন্ত্রর ম িদফক্ষণ  তত্ত্বাফধান সজাযদায যণ;
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. ংদদয অন্ত্রধদফদন ন্ত্রফদযাধী দদরয ন্ত্রনন্ত্রভত অংগ্রণ ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
2. ংদদয প্রথভ অন্ত্রধদফদনই ন্ত্রফন্ত্রবন্ন দদরয আনুান্ত্রত প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধদেয ন্ত্রবন্ত্রত্তদত ংদী স্থাী ন্ত্রভটিভ গঠদনয
যীন্ত্রত অব্যাত যাখা;
3. প্রণীতব্য আইন াম ি যবাদফ ম িাদরাচনা এফং ংন্ত্রিষ্ট ভিণারদয দাফদ্ধতা ন্ত্রনন্ত্রিত দল্প ংদ তৃি স্থাী
ন্ত্রভটিভদ ম িাপ্ত তথ্য-উাত্ত প্রদান ন্ত্রনন্ত্রিত যণ; সইদঙ্গ াম িপ্রণান্ত্রর ন্ত্রফন্ত্রধয আতা ন্ত্রফদলজ্ঞদদয
অংগ্রদণয ব্যফস্থা দয ন্ত্রভটিভদ ন্ত্রিারী যণ;
4. জাতী ংদদ অন্ত্রধ তয দক্ষ  াম ি য যায জন্য মদথাভেি াতা প্রদান।
২.২.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

২.

াম িক্রভ
ংন্ত্রফধান  াম িপ্রণারী-ন্ত্রফন্ত্রধ অনুমাী
ংদদয প্রথভ অন্ত্রধদফদন ন্ত্রফদযাধী
দরভদয দঙ্গ যাভিক্রদভ
ংদী ন্ত্রভটিভ গঠন অব্যাত
যাখা
ন্ত্রফদযাধী দরী দস্যগদণয ংদদয
অন্ত্রধদফদন ন্ত্রনন্ত্রভত অংগ্রণ
ন্ত্রনন্ত্রিত যায উদযাগ গ্রণ

৩.

প্রধানভিী/ ভিীগদণয প্রদনাত্তয দফ ি
াম িপ্রণান্ত্রর-ন্ত্রফন্ত্রধয আতা ন্ত্রফদযাধী
দরী ংদ দস্য  র দদস্যয
জন্য সমৌন্ত্রি ভ ফযাে যণ

৪.

ংদ দস্যগদণয ম্পদদয ন্ত্রফফযণ
জনভদক্ষ প্র াদয ব্যফস্থা প্রফতিন

ভিম্পাদন সূচ
বন্ত্রফষ্যৎ ন্ত্রনফ িাচদনয য ংদদয
প্রথভ অন্ত্রধদফদন  র ংদী
ন্ত্রভটি গঠন ম্পন্ন যা

ভ
ংদদয
প্রথভ
অন্ত্রধদফন
চরা াদর

দান্ত্রে
স্পী ায; ংদ
সনতা

ংদ অন্ত্রধদফদন ন্ত্রফদযাধী
দরী ংদ দস্যগদণয
ন্ত্রনন্ত্রভত অংগ্রদণয সক্ষদে
আইন্ত্রন ংস্কায ান্ত্রধত; ন্ত্রনন্ত্রভত
উন্ত্রস্থন্ত্রতয ংস্কৃন্ত্রত প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত
প্রধানভিী/ ভিীগদণয প্রদনাত্তয
দফ ি ন্ত্রফদযাধী দরী ংদ
দস্যগদণয ফন্ত্রধ িত াদয
অংগ্রণ

চরভান 
দীঘ িদভাদদ

স্পী ায; ংদ
সনতা

াতা াযী
যাজননন্ত্রত
দরভদয ংদ
সনতা; ংদদ
ন্ত্রফদযাধী দরী
সনতা
ংদদ ন্ত্রফদযাধী
দরী সনতা

চরভান

স্পী ায

ভিীবৃে

ংদদয প্রথভ অন্ত্রধদফদন
ম্পদ-ন্ত্রফফযণী ংক্রান্ত তথ্য
ফ িাধাযদণয ন্ত্রন ট উন্ুি

দীঘ িদভাদদ

স্পী ায

ংদ দস্যবৃে;
ংদদ
প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধে াযী
দরী সনতৃবৃে
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ক্রন্ত্রভ
৫.

াম িক্রভ
ংন্ত্রফধান  াম িপ্রণান্ত্রর ন্ত্রফন্ত্রধদত
ন্ত্রনধ িান্ত্রযত দান্ত্রদেয ন্ত্রবন্ত্রত্তদত
ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ য ান্ত্রয ন্ত্রাফ ন্ত্রভটিয
স্বফঠ অনুষ্ঠান

ভিম্পাদন সূচ
অব্যাতবাদফ অনুসৃত

ভ
চরভান;
 র
অন্ত্রধদফন

দান্ত্রে
য ান্ত্রয ন্ত্রাফ
ন্ত্রভটি

াতা াযী

৬.

ংদী স্থাী ন্ত্রভটিভদয ন্ত্রনন্ত্রভত
স্বফঠ অব্যাত যাখা

ভান্ত্র স্বফঠ অনুষ্ঠান, সুান্ত্রয
প্রদান  অব্যাত অনুযণ

চরভান

স্থাী ন্ত্রভটিয
বান্ত্রতবৃে

৭.

ফাদজট প্রন্ত্রক্রা ন্ত্রযফীক্ষণ এফং
‘পাইদননন্ত্রার বাযাইট’
ন্ত্রভটিভদয স্বফঠ অনুষ্ঠাদনয
ন্ত্রফলদ ংদ দস্যবৃে  ংদ
ন্ত্রচফারদয ভি তিাদদয দক্ষতা বৃন্ত্রদ্ধ
জনফর, যঞ্জাভ, অন্ত্রপ ংস্থাদনয
ভাধ্যদভ স্থাী ন্ত্রভটিভদ াতা
প্রদান

ংদ ন্ত্রচফারদয ফাদজট
ম িদফক্ষণ ইউন্ত্রনট চালু; ংদ
দস্য  ংদ ন্ত্রচফারদয
ভি তিাদদয জন্য প্রন্ত্রক্ষণ/
ভিারা আদান্ত্রজত
স্থাী ন্ত্রভটিভদয চান্ত্রদা
অনুমাী জনফর, যঞ্জাভ 
অন্ত্রপ প্রান্ত্রপ্ত
ি ;  র আইন,
ই-ংদ প্রফন্ত্রতত
ন্ত্রফন্ত্রধ, নীন্ত্রত এফং াকুিরায
দফাইদট প্র ান্ত্রত 
আ াি ইদব ংযন্ত্রক্ষত
জাতী ংদ দস্যদদয জন্য
আচযণন্ত্রফন্ত্রধ প্রণীত 
ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ প্রন্ত্রতান্ত্ররত

চরভান

জাতী ংদ
ন্ত্রচফার

চরভান

জাতী ংদ
ন্ত্রচফার

স্থাী ন্ত্রভটিয
দস্যবৃে; ভা
ন্ত্রাফ ন্ত্রনযীক্ষ 
ন্ত্রনি ; ংন্ত্রিষ্ট
ভিণার
অথ ি ভিণার;
ন্ত্রয ল্পনা
ভিণার; ভা
ন্ত্রাফ ন্ত্রনযীক্ষ 
ন্ত্রনি
জনপ্রান
ভিণার; অথ ি
ন্ত্রফবাগ

চরভান

জাতী ংদ
ন্ত্রচফার

দীঘ িদভাদদ

জাতী ংদ

ন্ত্রটিন ন্ত্রভটিয স্বফঠ ন্ত্রনন্ত্রভত
অনুন্ত্রষ্ঠত

চরভান

জাতী ংদ

৮.

৯.

জাতী ংদ  ংদী
াম িদ্ধন্ত্রতদত তথ্য-প্রভেন্ত্রিয ব্যফায

১০

জনগদণয প্রন্ত্রত ংদ দস্যগদণয
দান্ত্রে  জফাফন্ত্রদন্ত্র ন্ত্রনন্ত্রিত দল্প
তাঁদদয জন্য এ টি আচযণন্ত্রফন্ত্রধ প্রণন
 প্রন্ত্রতারন
জাতী ংদদয ন্ত্রটিন ন্ত্রভটিদ
অন্ত্রধ তয াম ি য যা

১১.

তথ্য  সমাগাদমাগ
প্রভেন্ত্রি ভিণার;
অথ ি ন্ত্রফবাগ

২.৩ ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ
২.৩.১ সপ্রক্ষাট:
( )
আীর ন্ত্রফবাগ  াইদ াট ি ন্ত্রফবাগ ন্ত্রনদ গঠিত ফাংরাদদ সুপ্রীভ স াট ি এফং সইদঙ্গ অধস্তন আদারতভ  প্রান্ত্রন
ট্রাইবুযনার ন্ত্রনদ ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ গঠিত। যােন্ত্রত ফাংরাদদদয প্রধান ন্ত্রফচাযন্ত্রতয ন্ত্রনদাগদান দযন এফং তাঁয দঙ্গ যাভিক্রদভ
আীর  াইদ াট ি ন্ত্রফবাদগয অন্যান্য ন্ত্রফচায দ ন্ত্রনদাগদান দযন; যােন্ত্রত অধস্তন আদারদতয জন্য প্রণীত ন্ত্রফন্ত্রধ অনুমাী ন্ত্রফচায
ন্ত্রফবাগী দ ফা ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগী ম্যান্ত্রজদেট দদ ন্ত্রনদাগদান দযন। ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ ম্পূণ ি স্বাধীনবাদফ স্বী দান্ত্রে ারন দয।
ংন্ত্রফধাদন উদিখ আদছ সম, ‘এই ংন্ত্রফধাদনয ন্ত্রফধানাফরী াদদক্ষ প্রধান ন্ত্রফচাযন্ত্রত  অন্যান্য ন্ত্রফচায ন্ত্রফচায াম ি ারদনয সক্ষদে
স্বাধীন থান্ত্র দফন।’ আইনবা তৃি প্রণীত এফং ন্ত্রফযভান আইন অনুমাী ন্ত্রফচায াম ি ন্ত্রযচারনা যা এফং নাগন্ত্রয দদয সভৌন্ত্রর
অন্ত্রধ ায  আইদনয ান ভৄন্নত যাখা ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাদগয দান্ত্রে।
(খ)
ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাদগয স্বাধীনতা ন্ত্রনন্ত্রিত যায রদক্ষয এই ন্ত্রফবাদগয ন্ত্রফন্যা  ভিন্ত্রযন্ত্রধদত প্রভূত ন্ত্রযফতিন াধন যা দদছ।
২০০৭ াদরয ১রা নদবম্বয ‘জুন্ত্রডন্ত্রার ম্যান্ত্রজদেন্ত্র’-স আনুষ্ঠান্ত্রন বাদফ ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ দত ম্পূণ ি পৃথ যা দদছ। ংন্ত্রফধাদনয
চনাদ ংদাধনী আইন ২০১১ অনুমাী ংন্ত্রফধাদনয ১১৬ অনুদেদফদর ‘ন্ত্রফচায ভিন্ত্রফবাদগ ন্ত্রনভেি ব্যন্ত্রিগণ এফং ম্যান্ত্রজদেটগণ
ন্ত্রফচায াদম ি স্বাধীন থান্ত্র দফন’ ভদভি ন্ত্রনন্ত্রিত যা দদছ। তাঁদদয ‘ন্ত্রনিণ ( ভিস্থর ন্ত্রনধ িাযণ, দদান্নন্ত্রতদান  ছুটি ভঞ্জুন্ত্রয) 
শৃিরান্ত্রফধান’ যােন্ত্রতয উয ন্যস্ত যা দদছ। াযীন্ত্রয  ভানন্ত্র অাভথ্যি  গুরুতয অদাচযদণয সক্ষদে সুপ্রীভ স াদট িয
ন্ত্রফচায গদণয অাযণ সুান্ত্রয যায জন্য ংন্ত্রফধাদন সুপ্রীভ জুন্ত্রডন্ত্রার াউন্ত্রন্পর গঠদনয ব্যফস্থা আদছ।
(গ)
ফাংরাদদদয এ জন প্রধান ন্ত্রফচাযন্ত্রত তাঁয ম্পদদয ন্ত্রাফ জভা ন্ত্রদদ দৃষ্টান্ত স্থান দযদছন; এয অনুযণ শুদ্ধাচায
প্রন্ত্রতষ্ঠা প্রভূত া দত াদয। ন্ত্রফচায গদণয সুষ্ঠু ন্ত্রনদাগ, ন্ত্রফচান্ত্রয প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ অন্ত্রধ তয আন্ত্রথ ি স্বাত্তান প্রদান,
ম্পান্ত্রদত ভি-ভোন দ্ধন্ত্রতয প্রফতিন এফং সুপ্রীভ স াদট িয সযন্ত্রজোদযয দপ্তয অন্ত্রধ তয ন্ত্রিারী যণ, ন্ত্রফচায ব্যফস্থায দক্ষতা
বৃন্ত্রদ্ধয সক্ষদে া দফ ফদর প্রতীভান । ভাভরা-সভা েভায জট ন্ত্রনযন অতযন্ত জরুন্ত্রয।
২.৩.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 স্বে ন্ত্রনদাগ দ্ধন্ত্রত প্রফতিন;
9








ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাদগয অন্ত্রধ তয আন্ত্রথ ি স্বাত্তান;
ন্ত্রফচায গদণয দাফদ্ধতা অন্ত্রধ তয দৃশ্যভান যা;
নতুন ন্ত্রফলদ প্রণীত আইদনয সক্ষদে (দমভন, ‘ভান্ত্রন রোন্ত্রযং’) উন্নততয তথ্য-ব্যফস্থা প্রন্ত্রতষ্ঠা;
ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ ম্পদ ি জনগদণয ধাযণা উজ্জ্বরতয যা;
ন্ত্রফচায -ভাভরা অনুাদতয উন্নন াধন;
সমৌন্ত্রি ভদ ভাভরায ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত।

২.৩.৩ রক্ষয  সুন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট সুান্ত্রয
রক্ষয
যাদেয এ টি স্বাধীন, াম ি য  ন্ত্রনযদক্ষ অঙ্গ ন্ত্রাদফ ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাদগয প্রন্ত্রতষ্ঠা রাব।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. জুন্ত্রডন্ত্রার ভি তিাদদয আচযণন্ত্রফন্ত্রধয মথামথ ফাস্তফান;
2. সফায ভান বৃন্ত্রদ্ধয রদক্ষয সুপ্রীভ স াদট িয সযন্ত্রজোদযয াম িারদ ন্ত্রিারী যণ।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. সুপ্রীভ স াদট ি ন্ত্রফচায ন্ত্রনদাদগয রদক্ষয আইন/ন্ত্রফন্ত্রধভারা/নীন্ত্রতভারা প্রণন;
2. ন্ত্রনদাগ  দদান্নন্ত্রতয জন্য ংন্ত্রফধাদনয ংন্ত্রিষ্ট অনুদেদ অনুাদয ন্ত্রফন্ত্রধ প্রণন এফং সমাগ্যতায ভানদদণ্ডয প্রদাগ
ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
3. ন্ত্রফচান্ত্রয প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয জন্য প্রদাজনী রন্ত্রজন্ত্রস্টক্স, যঞ্জাভ  সরা ফর প্রদান;
4. অব্যাতবাদফ ন্ত্রফচায গদণয প্রদাজনী প্রন্ত্রক্ষণ প্রদাদনয আদাজন যা;
5. ভাভরায জট হ্রা যণ;
6. ন্ত্রফ ল্প ন্ত্রফদযাধ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ব্যফস্থা ম্প্রাযণ  সজাযদায যণ।
২.৩.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.
২.

াম িক্রভ
সুপ্রীভ স াদট িয ন্ত্রফচায ন্ত্রনদাদগয উদেদশ্য
ভদনানদনয জন্য
আইন/ন্ত্রফন্ত্রধভারা/নীন্ত্রতভারা প্রণন
ন্ত্রফধানানুাদয ফৎযাদন্ত ন্ত্রফচায 
ভিচাযীদদয ম্পদদয ন্ত্রাফ-ন্ত্রফফযণী
ন্ত্রনধ িান্ত্রযত তৃিদক্ষয ন্ত্রন ট জভাদান

৩.

সুপ্রীভ জুন্ত্রডন্ত্রার াউন্ত্রন্পদরয পরপ্রসূ
াম িন্ত্রনফ িাদয জন্য দ্ধন্ত্রত, নীন্ত্রত 
াম িপ্রণান্ত্রর প্রণন  তাদদয ফাস্তফান

৪.

ন্ত্রফচায গদণয ক্ষভতা উন্নদনয রদক্ষয
প্রন্ত্রক্ষণ  অন্যান্য াম িক্রভ ন্ত্রযচারনা
এফং ন্ত্রফচায প্রান প্রন্ত্রক্ষণ ইনন্ত্রস্টটিউট
ন্ত্রিারী যণ
প্রদাজদনয ন্ত্রনন্ত্রযদখ অন্ত্রতন্ত্রযি ন্ত্রফচায
ন্ত্রনদাগ

৫.
৬.

সযন্ত্রজোদযয াম িারদ ন্ত্রিারী যণ

৭.

সদান্ত্রন ভাভরায ভীভা ন্ত্রনধ িাযণ

৮.

আদারত অফভাননায ংজ্ঞা ন্ত্রনধ িাযণ

৯.

ন্ত্রফ ল্প ন্ত্রফদযাধ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ব্যফস্থা গ্রণ

ভিম্পাদন সূচ
আইন/ন্ত্রফন্ত্রধভারা/
নীন্ত্রতভারা প্রণীত

ভ
ভধ্যদভাদদ

দান্ত্রে
আইন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ

াতা াযী
সুপ্রীভ স াট ি

ম্পদদয ন্ত্রাফন্ত্রফফযণী জভাদান এফং
ি
তৎম্পন্ত্র ত
প্রন্ত্রতদফদন
সুপ্রীভ জুন্ত্রডন্ত্রার
াউন্ত্রন্পদরয
দ্ধন্ত্রত, নীন্ত্রত,
াম িপ্রণান্ত্রর প্রণীত
প্রন্ত্রক্ষণ  ক্ষভতা
উন্নন াম িক্রদভয
প্রন্ত্রতদফদন

ভধ্যদভাদদ

আইন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ

সুপ্রীভ স াট ি

স্বল্পদভাদদ

আইন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ

সুপ্রীভ স াট ি

দীঘ িদভাদদ

ন্ত্রফচায প্রান প্রন্ত্রক্ষণ সুপ্রীভ স াট ি;
ইনন্ত্রস্টটিউট; আইন 
জনপ্রান
ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ
ভিণার; অথ ি
ন্ত্রফবাগ
আইন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ; জনপ্রান
জুন্ত্রডন্ত্রার ন্ত্রভন ভিণার; অথ ি
ন্ত্রফবাগ
আইন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ
জনপ্রান
ভিণার; অথ ি
ন্ত্রফবাগ
আইন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ

ভধ্যদভাদদ

আইন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ

স্বল্পদভাদদ 
অব্যাতবাদফ

ন্ত্রফচায  ভাভরায
অনুাদতয উন্নন

দীঘ িদভাদদ

সযন্ত্রজোদযয
াম িারদয সফাভাদনয উন্নন
সদান্ত্রন ভাভরা
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তদত ভীভা
হ্রাপ্রাপ্ত
আদারত অফভাননায
ংজ্ঞা ন্ত্রনধ িান্ত্রযত
ন্ত্রফ ল্প ন্ত্রফদযাধ
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা বৃন্ত্রদ্ধ

স্বল্পদভাদদ
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চরভান  আইন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ
অব্যাতবাদফ

২.৪ ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন
২.৪.১ সপ্রক্ষাট
( )
গণপ্রজাতিী ফাংরাদদদয ংন্ত্রফধাদনয ১১৮ অনুদেদদয ন্ত্রফধান সভাতাদফ গঠিত এফং যােন্ত্রত তৃি ন্ত্রনদান্ত্রজত প্রধান
ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভনায এফং অন্য চাযজন ন্ত্রভনায ন্ত্রনদ ফতিভাদন ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন ংন্ত্রফধান-ন্ত্রনদদ িন্ত্রত ন্ত্রনফ িাচন  ংন্ত্রিষ্ট অন্যান্য
াম িান্ত্রদ ম্পন্ন যায দান্ত্রে ারন যদছন। ‘অনুন্ধান দ্ধন্ত্রত’ অনুযণাদন্ত যােন্ত্রতয ন্ত্রন ট উস্থান্ত্রত প্যাদনর দত ন্ত্রতন্ত্রন প্রধান 
অন্যান্য ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভনাযদ ন্ত্রনদাগদান দযদছন। ংন্ত্রফধান অনুমাী ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভদনয ‘দান্ত্রে ারদনয সক্ষদে স্বাধীনতা’
ন্ত্রনন্ত্রিত যদণ ‘ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন ন্ত্রচফার আইন, ২০০৯’ প্রণন যা দদছ। এই আইদনয আতা ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন জাতী ংদ
 স্থানী ম িাদয ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রযচারনা দয। ন্ত্রভন ন্ত্রচফারদ
ন্ত্রভদনয অধীদন ন্যস্ত যা দদছ, ন্ত্রভদনয খাদত এফং
ন্ত্রনিদণ আরাদা ফাদজট ফযাদেয ব্যফস্থা গ্রণ যা দদছ এফং স্বে, ন্ত্রনযদক্ষ ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রযচারনা ন্ত্রভনদ ক্ষভ যায রদক্ষয
এ ান্ত্রধ আইন  ন্ত্রফন্ত্রধভারা প্রণন এফং দ্ধন্ত্রত প্রন্ত্রতষ্ঠা যা দদছ।
(খ)
ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন নতুন ন্ত্রনদাগন্ত্রফন্ত্রধ প্রণদনয ভাধ্যদভ ন্ত্রচফার  ভাঠম িাদয াম িারভদয ভি তিা- ভিচান্ত্রযদদয
ভন্ত্রিত দযদছ। াঠাদভাগত ন্ত্রযফতিন আনন, অন্ত্রধ ংখ্য সরা ফদরয ন্ত্রনদাগ  সুষ্ঠু প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ এটি
এ টি ন্ত্রিারী প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ আন্ত্রফভূিত দদছ।
(গ)
ংন্ত্রফধাদনয ১১৮  ১১৯ অনুদেদদয ফদর ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন ন্ত্রনদাদগয ন্ত্রফলদ অন্ত্রধ তয স্বেতা প্রন্ত্রতষ্ঠায উদযাগ সনা
দদছ।
২.৪.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ:
 ফ িজনীনবাদফ গ্রণদমাগ্য ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন গঠন;
 ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভদনয স্বাধীনতা ভৄন্নত যাখা;
 ন্ত্রফযভান ন্ত্রনফ িাচন আইন  ন্ত্রফন্ত্রধভারায সুষ্ঠু প্রদাগ;
 ংন্ত্রিষ্ট যােী প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয দঙ্গ াম ি য অংীদান্ত্রযে প্রন্ত্রতষ্ঠা;
 ন্ত্রনফ িাচন-ংন্ত্রিষ্ট প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয াযস্পন্ত্রয দমান্ত্রগতা সজাযদায যা;
 ন্ত্রনফ িাচনী ন্ত্রফদযাদধয দ্রুত ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত।
২.৪.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
অফাধ, ন্ত্রনযদক্ষ  ন্ত্রফশ্বাদমাগ্য ন্ত্রনফ িাচন অনুষ্ঠাদন ক্ষভ ম্পূণ ি স্বাধীন াংন্ত্রফধান্ত্রন প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভনদ
াম ি য যাখা।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. জাতী ন্ত্রযচে ংক্রান্ত াম িক্রভ অব্যাত যাখা;
2. ন্ত্রনফ িাচন ব্যফস্থা ভিযত ভি তিা  ভিচান্ত্রযদদয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ;
3. মথামথ চান্ত্রদা ন্ত্রনরূদণয ন্ত্রবন্ত্রত্তদত ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ যণ এফং ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন প্রন্ত্রক্ষণ ইনন্ত্রস্টটিউটদ ন্ত্রিারী
যা;
4. উন্নততয প্রভেন্ত্রিয ভাধ্যদভ ন্ত্রভদনয ান্ত্রযগন্ত্রয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ এফং ন্ত্রনফ িাচন ব্যফস্থানা উৎ ল ি াধন।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. ন্ত্রভনাযদদয ন্ত্রনদাগ এফং তাঁদদয সুন্ত্রফধা ন্ত্রফল আইন/ ন্ত্রফন্ত্রধভারা/ নীন্ত্রতভারায ংস্কায াধন;
2. ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভদনয প্রস্তান্ত্রফত াংগঠন্ত্রন াঠাদভা য ায তৃি অনুদভাদন;
3. উন্নততয ন্ত্রনফ িাচনী ংস্কৃন্ত্রত চচ িা ন্ত্রনন্ত্রিত যদণয রদক্ষয ন্ত্রনফ িাচ ভণ্ডরী  প্রাথীদদয দচতনতা বৃন্ত্রদ্ধ;
4. ন্ত্রনফ িাচনী ন্ত্রফদযাধ দ্রুত ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয রদক্ষয আইন্ত্রন  প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ংস্কায।
২.৪.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
াম িক্রভ
ন্ত্রভনাযগদণয ন্ত্রনদাগ  সুন্ত্রফধান্ত্রদ
ম্পদ ি খড়া আইন/ ন্ত্রফন্ত্রধভারা/
নীন্ত্রতভারা প্রণন

ভিম্পাদন সূচ
ংদদ ন্ত্রফদফচনায জন্য
আইন-প্রস্তাফ উস্থান্ত্রত

ভ
ভধ্যদভাদদ

২.

ফাংরাদদ ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন ন্ত্রচফারদয
াংগঠন্ত্রন াঠাদভা ন্ত্রিারী যণ

ভধ্যদভাদদ

৩.

 র উদজরা  সজরা এফং আচনান্ত্রর
ম িাদ ন্ত্রক্র াবিায সস্টন, ডাটাদফইজ
ন্ত্রডজাস্টায ন্ত্রয বান্ত্রয সন্টায এফং ঢা া
ইদর ন ন্ত্রযদা ি সন্টায ন্ত্রনভিাণ

য াদযয ন্ত্রফদফচনায জন্য
াংগঠন্ত্রন াঠাদভা
উস্থান্ত্রত
 র উদজরা  সজরা এফং
আচনান্ত্রর ম িাদ ন্ত্রক্র
াবিায সস্টন, ডাটাদফইজ
ন্ত্রডজাস্টায ন্ত্রয বান্ত্রয সন্টায
এফং ঢা া ইদর ন ন্ত্রযদা ি

ক্রন্ত্রভ
১.
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দান্ত্রে
ফাংরাদদ ন্ত্রনফ িাচন
ন্ত্রভন; আইন, ন্ত্রফচায
 ংদ ন্ত্রফল
ভিণার
ফাংরাদদ ন্ত্রনফ িাচন
ন্ত্রভন; জনপ্রান
ভিণার
ফাংরাদদ ন্ত্রনফ িাচন
ন্ত্রভন

াতা াযী
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

াম িক্রভ

ক্রন্ত্রভ
৪.

ন্ত্রনফ িাচন ভি তিাদদয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ

৫.

ফাংরাদদ ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন প্রন্ত্রক্ষণ
ইনন্ত্রস্টটিউট প্রন্ত্রতষ্ঠা  সুন্ত্রিত যণ

৬.

ন্ত্রনফ িাচনী ন্ত্রফদযাধ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত ংক্রান্ত আইন
ংদাধন; ন্ত্রনফ িাচনী ট্রাইবুযনাদরয
ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ

৭.

ন্ত্রনফ িাচ ভণ্ডরী, সবাটায  সবাটপ্রাথীদদয
দচতনতা বৃন্ত্রদ্ধয রদক্ষয াম িক্রভ
ন্ত্রযচারনা

ভিম্পাদন সূচ
সন্টায ন্ত্রনভিাণ
ভাঠ ম িাদয ভি তিা
ন্ত্রভদনয  র ভি তিা
ন্ত্রনফ িাচন ব্যফস্থানা ন্ত্রফলদ
প্রন্ত্রন্ত্রক্ষত
প্রন্ত্রক্ষণপ্রাপ্ত প্রন্ত্রক্ষ ;
প্রন্ত্রক্ষণ াভগ্রীয রবযতা
ন্ত্রনন্ত্রিত

ভ

দান্ত্রে

াতা াযী

চরভান

ফাংরাদদ ন্ত্রনফ িাচন
ন্ত্রভন

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

স্বল্পদভাদদ

ফাংরাদদ ন্ত্রনফ িাচন
ন্ত্রভন

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

ন্ত্রনফ িাচনী ন্ত্রফদযাধ দ্রুততয
ভদ ন্ত্রনষ্পন্ন

ভধ্যদভাদদ

ফাংরাদদ ন্ত্রনফ িাচন
ন্ত্রভন

উন্ত্রেষ্ট জনদগাষ্ঠী যণী
ম্পদ ি অফন্ত্রত

স্বল্পদভাদদ

ফাংরাদদ ন্ত্রনফ িাচন
ন্ত্রভন

আইন, ন্ত্রফচায
 ংদ
ন্ত্রফল
ভিণার
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

২.৫ অযাটন্ত্রন ি সজনাদযর
২.৫.১ সপ্রক্ষাট
( )
অযাটন্ত্রন ি সজনাদযর এ টি াংন্ত্রফধান্ত্রন দ; এ দদয অন্ত্রধ াযী ব্যন্ত্রি য াদযয ভৄখ্য আইন ভি তিা। অযাটন্ত্রন ি সজনাদযর
এফং তাঁয াম িার যাদেয স্বাথ ি  আইন ভৄন্নত যাখায জন্য ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগদ াতা দান দযন। অযাটন্ত্রন ি সজনাদযর ন্ত্রফন্ত্রবন্ন
সভা েভা যাদেয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধে দযন এফং তাঁয াদছ সপ্রন্ত্রযত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ন্ত্রফলদ য াযদ যাভি প্রদান দযন। ফতিভাদন ‘ফাংরাদদ
আইন ভি তিা আদদ, ১৯৭২’ অনুযদণ যােন্ত্রত অযাটন্ত্রন ি সজনাদযরদ ন্ত্রনদাগদান দযন। তাঁয চা ন্ত্রযয সভাদ যােন্ত্রতয ন্তুন্ত্রষ্টয
য ন্ত্রনবিযীর।
(খ)
যােী প্রন্ত্রতষ্ঠান  গণভানুদলয সুন্ত্রফচায-প্রান্ত্রপ্ত এফং যােী স্বাথ ি ভৄন্নত যাখায সক্ষদে অযাটন্ত্রন ি সজনাদযর  অন্যান্য আইন
ভি তিা তৃি স্বাধীনবাদফ এফং ন্ত্রনযদক্ষতা  দক্ষতায দঙ্গ দান্ত্রে ারন অতযন্ত জরুন্ত্রয। অস্থাী ন্ত্রনদাদগয সক্ষদে সমাগ্য
আইনজীফীগণদ সুপ্রীভ ন্ত্রডনার, সডপুটি  এযান্ত্রস্টযান্ট অযাটন্ত্রন ি সজনাদযর ন্ত্রাদফ এফং সজরা ম িাদ াফন্ত্রর প্রন্ত্রন্ত্র উটয এফং
য ান্ত্রয উন্ত্র র ন্ত্রাদফ ন্ত্রনদাগদান অতযন্ত গুরুেপূণ ি এফং এ রক্ষয পূযদণ প্রদাজনী আইন/ন্ত্রফন্ত্রধভারা প্রণন যা প্রদাজন।
২.৫.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:





অযাটন্ত্রন ি সজনাদযদরয াম িারদয স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ যাখা এফং ন্ত্রনযদক্ষ, দক্ষ  ‘সটন্ত্রনউযন্ত্রবন্ত্রত্ত ’ সাদায আইন
ভি তিা ন্ত্রনদাগ;
অযাটন্ত্রন ি সজনাদযদরয াম িারদয প্রন্ত্রত উন্নততয ন্ত্রফশ্বা  আস্থায ভদনাবাফ সৃন্ত্রষ্ট;
দুনীন্ত্রত  ‘ভান্ত্রন রোন্ত্রযং’-এয ভাভরা প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধদেয জন্য ম িাপ্ত জ্ঞান  দক্ষতা অজিন;
দন্ত্রযয জনগদণয আইন্ত্রন াতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ।

২.৫.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
ংন্ত্রফধান  সদদয ন্ত্রফচায ব্যফস্থাদ ভৄন্নত যাখায জন্য অযাটন্ত্রন ি সজনাদযদরয াম িারদ এ টি স্বাধীন, ন্ত্রনযদক্ষ এফং দক্ষ
প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ গদড় সতারা।
স্বল্প  ভধ্যদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. আইন ভি তিাগদণয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ দল্প ব্যফস্থা গ্রণ;
2. আইন ভি তিাগদণয জফাফন্ত্রদন্ত্র ন্ত্রনন্ত্রিত যণ।
দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
অন্যান্য

১. যােস্বাথ ি যক্ষায জন্য সুস্পষ্ট াম িন্ত্রযন্ত্রধ ন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট ভদয জন্য অযাটন্ত্রন ি সজনাদযর ন্ত্রনদাগ; অযাটন্ত্রন ি সজনাদযর 
আইন ভি তিায ন্ত্রনদাগ  সুন্ত্রফধায ন্ত্রফলদ আইন/ ন্ত্রফন্ত্রধভারা প্রণন;
ি
২. সদান্ত্রন, যীট  সপৌজদান্ত্রয াখায ভত ন্ত্রফদলান্ত্রত ইউন্ত্রনট স্থানপূফ ি অযাটন্ত্রন ি সজনাদযদরয াম িার পুনগঠন;
৩. দন্ত্রযয জনগদণয আইন্ত্রন াতা াম িক্রভ ম্প্রাযণ।
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২.৫.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
াম িক্রভ

ক্রন্ত্রভ
১.
২.

৩.

৪.

৫.

ভিম্পাদন সূচ

ভ

দান্ত্রে

াতা াযী

অযাটন্ত্রন ি
সজনাদযদরয
াম িার
সরন্ত্রজদরটিব 
ংদ ন্ত্রফল
ন্ত্রফবাগ

আইন  ন্ত্রফচায
ন্ত্রফবাগ

ন্ত্রফদলান্ত্রত ইউন্ত্রনট (যীট, সদান্ত্রন,
সপৌজদান্ত্রয) সৃন্ত্রষ্টয জন্য অযাটন্ত্রন ি
ি
সজনাদযদরয াম িারদয পুনগঠন
অযাটন্ত্রন ি ান্ত্রবদি  আইন প্রণন

যীট. সদান্ত্রন  সপৌজদান্ত্রয
ভাভরায জন্য পৃথ পৃথ
ইউন্ত্রনট গঠিত
অযাটন্ত্রন ি ান্ত্রবদি  আইন
প্রণীত

ভধ্যদভাদদ

অস্থাী ন্ত্রনদাদগয সক্ষদে ন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট
সভাদদয জন্য (াঁচ ফছয) অযাটন্ত্রন ি
এযান্ত্রডনার, সডপুটি  এযান্ত্রস্টযান্ট
অযাটন্ত্রন ি সজনাদযরদদয ন্ত্রনদাগ প্রদান
আইন ভি তিাদদয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ দল্প
ব্যফস্থা গ্রণ

প্রস্তান্ত্রফত অযাটন্ত্রন ি ান্ত্রবদি 
আইন অনুযদণ ন্ত্রনদাগদান

ভধ্যদভাদদ

আইন  ন্ত্রফচায
ন্ত্রফবাগ

প্রন্ত্রক্ষণপ্রাপ্ত উন্নততয
দক্ষতাম্পন্ন আইন ভি তিা

স্বল্প, ভধ্য 
দীঘ ি সভাদদ

দন্ত্রযয জনগদণয আইন্ত্রন াতা
াম িক্রদভয ন্ত্রযয বৃন্ত্রদ্ধ

অন্ত্রধ ংখ্য দন্ত্রযয ভানুদলয
আইন্ত্রন াতা রাব

স্বল্প, ভধ্য 
দীঘ ি সভাদদ

অযাটন্ত্রন ি
সজনাদযদরয
াম িার; আইন
 ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ
অযাটন্ত্রন ি
সজনাদযর; আইন
 ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ

ভধ্যদভাদদ

অযাটন্ত্রন ি
সজনাদযদরয
াম িার; আইন
 ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ

জনপ্রান
ভিণার; ন্ত্রফচায
প্রান প্রন্ত্রক্ষণ
ইনন্ত্রস্টটিউট
অথ ি ভিণার

২.৬ য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভন
২.৬.১ সপ্রক্ষাট
( )
াংন্ত্রফধান্ত্রন প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভন ‘প্রজাতদিয দভি ন্ত্রনদাগদাদনয জন্য উভেি ব্যন্ত্রিবৃেদ
ভদনানদনয উদেদশ্য মাচাই  যীক্ষা ন্ত্রযচারনা’ দয, এফং ‘যােন্ত্রত তৃি স ান ন্ত্রফলদ যাভি চাা ইদর ন্ত্র ংফা ন্ত্রভদনয
দান্ত্রে ংক্রান্ত স ান ন্ত্রফল ন্ত্রভদনয ন্ত্রন ট সপ্রযণ যা ইদর সই ম্বদন্ধ যােন্ত্রতদ উদদ দান’ দয। যােন্ত্রত ন্ত্রভদনয
বান্ত্রত এফং অন্যান্য দস্যদ ন্ত্রনদাগদান দযন, মাঁযা স্বাধীনবাদফ তাঁদদয দান্ত্রে ারন দযন।
(খ)
ফতিভান ন্ত্রভন যীক্ষা দ্ধন্ত্রতদত শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায রদক্ষয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন দ্ধন্ত্রতয উন্নন াধন দযদছ, ‘ন্ত্রন্ত্রবর ান্ত্রবি (যান্ত্রয
ন্ত্রনদাদগয জন্য ফ, সমাগ্যতা  যীক্ষা) ন্ত্রফন্ত্রধভারা, ১৯৮২’-সত ংদাধন এদনদছ; সভৌন্ত্রখ যীক্ষায সক্ষদে ংফাদদেয ম্পাদ ,
য ান্ত্রয ভি তিা, য ান্ত্রয  সফয ান্ত্রয ন্ত্রফশ্বন্ত্রফযারদয ন্ত্রক্ষ এফং দিাদযট ংস্থায প্রধানদদয ভিদ ন্ত্রফদলজ্ঞ সফাড ি গঠদনয
ব্যফস্থা গ্রণ দযদছ। প্রন্ত্রতষ্ঠানটিয অবযন্তযীণ ব্যফস্থানায উন্নন দল্প ‘ ন্ত্রভন ন্ত্রনদাগ ন্ত্রফন্ত্রধভারা’ জান্ত্রয যা দদছ। সমাগ্য প্রাথী
ফাছাই যায সক্ষদে দ্ধন্ত্রতগত ন্ত্র ছু ংস্কায াধন যা দদছ।
(গ)
ন্ত্রনদাদগয সক্ষদে জটিরতা ন্ত্রযায এফং ন্যায্যতা প্রন্ত্রতষ্ঠায রদক্ষয ব্যা ভীক্ষায ন্ত্রবন্ত্রত্তদত ন্ত্রফযভান স াটা দ্ধন্ত্রতদ
সমৌন্ত্রি ী যদণয এ টি প্রস্তাফ ফতিভাদন ন্ত্রফদফচনাধীন আদছ। প্রজাতদিয দভি যােন্ত্রতদ যাভিদান ছাড়া প্রজাতদিয দভি ‘এ
ি অনুযণী নীন্ত্রতভ’ ম্পদ ি তাঁদ
াখা সথদ অন্য াখা দদান্নন্ত্রত দান ফা ফদন্ত্রর যদণয জন্য প্রাথীয উদমান্ত্রগতা ম্পন্ত্র ত
যাভিদান ন্ত্রভদনয দান্ত্রদেয অন্তভুিি। এদক্ষদে ভি ন্ত্রভদনয ভূন্ত্রভ াদ আদযা সজাযদায যা প্রদাজন।
২.৬.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 আন্ত্রথ ি  ব্যফস্থানাগত প্রান য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভদনয অন্ত্রধ তয স্বাধীনতা অজিন;
 য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভদনয অন্ত্রধ তয ন্ত্রফশ্বা  আস্থা অজিন;
 অন্ত্রধ তয স্বে  ত্রুটিীন ন্ত্রনদাগ দ্ধন্ত্রত প্রন্ত্রতষ্ঠা;
 প্রজাতদিয দভি ন্ত্রনদান্ত্রজত ভি তিা- ভিচাযীদদয দদান্নন্ত্রতয ভানদণ্ড ন্ত্রনধ িাযণ;

ন্ত্রভদনয যীক্ষাভদ আদৄন্ত্রন যীক্ষা ভিদ ৌরান্ত্রদ অনুযদণয ব্যফস্থা গ্রণ;

ন্ত্রভন ন্ত্রচফারদয উন্নততয ক্ষভতা অজিন;

ন্ত্রভদনয অবযন্তযীণ জফাফন্ত্রদন্ত্র দ্ধন্ত্রতয উন্নন্ত্রত াধন;
 প্রন্ত্রত ফছয ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ ফাংরাদদ ন্ত্রন্ত্রবর ান্ত্রবদি য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন যাডাদয ভি তিা ন্ত্রনদাগ।
13

২.৬.৩ রক্ষয  সুন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট সুান্ত্রয
রক্ষয
উভেি য ান্ত্রয ভি তিাদদয ন্ত্রনদাগ সুান্ত্রয যায রদক্ষয য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভদনয এ টি াম ি য, আদৄন্ত্রন  সাদায
প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ প্রন্ত্রতষ্ঠারাব।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
১. আদৄন্ত্রন ন্ত্রনদাগ প্রন্ত্রক্রা ন্ত্রফলদ য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভদনয ভি তিা  ভিচাযীদদয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. সভধান্ত্রবন্ত্রত্তদত অন্ত্রধ তয ন্ত্রনদাগ  স াটা দ্ধন্ত্রত সমৌন্ত্রি ী যণ;
2. ভি তিা- ভিচাযীদদয দদান্নন্ত্রত ংক্রান্ত ভানদণ্ড ন্ত্রনধ িাযণ  তা ফস্তফাদনয ভাধ্যদভ দদান্নন্ত্রত সুান্ত্রয যণ;
3. য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভদনয বান্ত্রত  অন্যান্য দদস্যয ন্ত্রনদাদগয ভানদণ্ড  প্রন্ত্রক্রা পুনন্ত্রফ িদফচনা এফং অন্ত্রধ তয স্বে
ভদনানন প্রন্ত্রক্রা অনুযণ;
4. তথ্যপ্রভেন্ত্রিন্ত্রবন্ত্রত্ত ভদনানন দ্ধন্ত্রত প্রফতিন (আদফদন প্রন্ত্রক্রা যণ, প্রাথন্ত্রভ  ন্ত্ররন্ত্রখত যীক্ষা অনুষ্ঠান)।
5. সভৌন্ত্রখ যীক্ষা স্বেতা  ফস্তুন্ত্রনষ্ঠতা আনদনয রদক্ষয ম্যানুদর প্রণন;
6. াংন্ত্রফধান্ত্রন অফস্থাদনয আদরাদ ন্ত্রভদনয ব্যফস্থানাগত  আন্ত্রথ ি স্বাত্তান প্রদান  ন্ত্রভদনয ন্ত্রচফারদ
ন্ত্রিারী যণ;
7. ন্ত্রভদনয ভি াণ্ড এ ান্ত্রধ ন্ত্রভদনয ভদধ্য ন্ত্রফবাজদনয ভাধ্যদভ প্রাথী মাচাই াদম ি সুষ্ঠুতা  দ্রুততা আনন।
২.৬.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

২.
৩.
৪.

াম িক্রভ
য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভদনয বান্ত্রত 
দস্যগদণয ভদনানন নীন্ত্রতভারা প্রণন 
তদনুাদয ন্ত্রভদনয বান্ত্রত  অন্য
দস্যগদণয ভদনানন প্রদান
তথ্যপ্রভেন্ত্রিন্ত্রবন্ত্রত্ত যীক্ষা-দ্ধন্ত্রত প্রফতিন
সুন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট ভান অনুমাী সভৌন্ত্রখ যীক্ষা
ন্ত্রযচারনায জন্য ন্ত্রনদদ িন্ত্র া প্রণন 
অনুযণ
ভি তিা- ভিচান্ত্রযদদয দদান্নন্ত্রতয ভানদণ্ড
ন্ত্রনধ িাযণ  এয ফাস্তফান

৫.

স াটা দ্ধন্ত্রতয সমৌন্ত্রি ী যদণয ভাধ্যদভ
সভধা স াটা বৃন্ত্রদ্ধ

৬.

য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভদনয আন্ত্রথ ি 
ব্যফস্থানাগত স্বাত্তাদনয রদক্ষয নীন্ত্রত
প্রণন

৭.

য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভন তৃি আদৄন্ত্রন
ন্ত্রনদাগ দ্ধন্ত্রত ন্ত্রফলদ চান্ত্রদান্ত্রবন্ত্রত্ত
প্রন্ত্রক্ষণ প্রদান
এ ান্ত্রধ ভি ন্ত্রভন প্রন্ত্রতষ্ঠা

৮.

ভিম্পাদন সূচ
বান্ত্রত  দস্যদদয
ভদনানন নীন্ত্রতভারা যােন্ত্রত
তৃি অনুদভান্ত্রদত

ভ
ভধ্যদভাদদ

দান্ত্রে
যােন্ত্রতয
ন্ত্রচফার

াতা াযী
য ান্ত্রয ভি
ন্ত্রভন

ন সথদ ফাদযা ভাদয ভদধ্য
াফন্ত্রর যীক্ষায প্রন্ত্রক্রা
ম্পন্ন
সভৌন্ত্রখ যীক্ষায নম্বয প্রদাদন
প্রন্ত্রভতভান অজিন

ভধ্যদভাদদ

য ান্ত্রয ভি
ন্ত্রভন

জনপ্রান
ভিণার

ভধ্যদভাদদ

য ান্ত্রয ভি
ন্ত্রভন

জনপ্রান
ভিণার

ভি ন্ত্রভন তৃি দদান্নন্ত্রতয
ভানদণ্ড ন্ত্রনধ িান্ত্রযত এফং
ফাস্তফান্ত্রত
সভধান্ত্রবন্ত্রত্তদত অন্ত্রধ তয
ংখ্য ভদনানন রাব

ভধ্যদভাদদ

য ান্ত্রয ভি
ন্ত্রভন

জনপ্রান
ভিণার

ধাদ ধাদ 
দীঘ িদভাদদ

য ান্ত্রয ভি
ন্ত্রভন

জনপ্রান
ভিণার

স্বল্পদভাদদ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ 
জনপ্রান
ভিণার
য ান্ত্রয ভি
ন্ত্রভন

য ান্ত্রয ভি
ন্ত্রভন

জনপ্রান
ভিণার

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ 
য ান্ত্রয ভি
ন্ত্রভন

য ান্ত্রয ভি ন্ত্রভদনয
ন্ত্রনধ িান্ত্রযত সুন্ত্রফধান্ত্রদ  ফাদজট
রাব এফং ন্ত্রনজস্ব ভি াণ্ড
ন্ত্রযচারনা ক্ষভতা অজিন
চান্ত্রদা ন্ত্রনরূণ ম্পন্ন
প্রন্ত্রক্ষণ ন্ত্রয ল্পনা প্রণীত
ন্ত্রয ল্পনা ফাস্তফান্ত্রত
এ ান্ত্রধ ভি ন্ত্রভন
প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত

২.৭ ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনি
২.৭.১ সপ্রক্ষাট
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স্বল্পদভাদদ

দীঘ িদভাদদ

জনপ্রান
ভিণার

( )
ফাংরাদদদয ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনি প্রজাতদিয য ান্ত্রয ন্ত্রাফ এফং  র আদারত, য ান্ত্রয তৃিক্ষ (৫০%
য ান্ত্রয সায ফা স্বাথ ি ংন্ত্রিষ্ট প্রন্ত্রতষ্ঠান এদত অন্তভুিি)  ভিচাযীয য ান্ত্রয ন্ত্রাফ ন্ত্রনযীক্ষা দযন এফং অনুরূ ন্ত্রাফ ম্পদ ি
যােন্ত্রতয ন্ত্রন ট ন্ত্রযদাট ি প্রদান দযন। ভিবৃদত্তয আতাধীন প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয আন্ত্রথ ি দাফদ্ধতা ন্ত্রনন্ত্রিত যায ভাধ্যদভ ভা ন্ত্রাফন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য াম িার যাদেয ‘াচডগ’ ন্ত্রাদফ াজ দয।
(খ)
ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনি
তৃি ম্পান্ত্রদত উন্ত্রিন্ত্রখত ন্ত্রযদাট িভদ ন্ত্রফন্ত্রধন্ত্রফধাদনয অনুযণ, আন্ত্রথ ি ন্ত্রনযীক্ষা এফং
ভিম্পাদদনয সক্ষদে জনস্বাদথ িয সুযক্ষা ম্পদ ি ম িদফক্ষণ উদিখ থাদ , মা যফতী ভদ ংদদ উস্থান যা । য ান্ত্রয
ি ংদী স্থাী ন্ত্রভটি এফ ন্ত্রযদাট ি ম িাদরাচনা দয ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগদ প্রদাজনী ন্ত্রনদদ িনা  সুান্ত্রয প্রদান
ন্ত্রাফ ম্পন্ত্র ত
দয। ‘বযালু পয ভান্ত্রন’ ন্ত্রনযীক্ষায প্রন্ত্রত ন্ত্রফদল ভদনাদমাগ প্রদাদনয জন্য এ টি পৃথ ‘কৃন্ত্রত ন্ত্রনযীক্ষা (performance audit)
ন্ত্রযদপ্তয’ গঠিত দদছ। ২০০৯ ার নাগাদ এ ন্ত্রযদপ্তয উন্ত্রনটি প্রন্ত্রতদফদন প্রণন দযদছ মায ভদধ্য চাযটি প্রন্ত্রতদফদন য ান্ত্রয
ন্ত্রাফ ন্ত্রভটিদত ইদতাভদধ্য আদরান্ত্রচত দদছ।
(গ)
ন্ত্রনযীক্ষা প্রন্ত্রতদফদন ম িাদরাচনায রদক্ষয ান্ত্রচন্ত্রফ ব্যফস্থা তথা ন্ত্রভটিয সুান্ত্রয ঙ্করন, ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রনযীক্ষাধীন প্রন্ত্রতষ্ঠান/
ভিণারদ সুান্ত্রয সপ্রযণ, এফং ন্ত্রভটিয যফতী বা আদরাচনায জন্য উস্থানায ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ যা প্রদাজন। ন্ত্রনযীক্ষা
তৃিদক্ষয অনুসৃত ন্ত্রনযীক্ষা-ভান  ন্ত্রনযীক্ষা দ্ধন্ত্রতদ মথামথ ভাো আদৄন্ত্রন ান অতযন্ত জরুন্ত্রয।
২.৭.২ চযাদরঞ্জ
এ সক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 গ্রণদমাগ্য  স্বাবান্ত্রফ ভদয ব্যফধাদন ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য ন্ত্রযদাট ি রবয া, মাদত তাঁয াম িার
য ান্ত্রয প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয আন্ত্রথ ি দাফদ্ধতা ন্ত্রনরূদণয দান্ত্রে মথামথবাদফ ারন যদত ক্ষভ ;
 ন্ত্রনযীক্ষা-ম িদফক্ষণান্ত্রদ ন্ত্রযারদনয জন্য ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য াম িার তৃি ন্ত্রনদদ িনা প্রদান এফং প্রদত্ত
সুান্ত্রয ফাস্তফাদনয অগ্রগন্ত্রত অনুযণ;
 আদৄন্ত্রন ন্ত্রনযীক্ষা দ্ধন্ত্রতয দঙ্গ ঙ্গন্ত্রত ন্ত্রফধান দয ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য াম িারদয (প্রাভেন্ত্রি
ন্ত্রবন্ত্রত্ত) ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ এফং দক্ষ জনফর গঠন;
 ন্ত্রনযীক্ষা  ন্ত্রাফ াম িক্রদভয পৃথ ী যণ।
২.৭.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
 র য ান্ত্রয প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয াদছ আন্ত্রথ ি স্বেতায দান্ত্রফদায এ টি াম ি য প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য
াম িারদয প্রন্ত্রতষ্ঠা রাব।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. ান্ত্রস্তভর ব্যফস্থা গ্রদণয ভাধ্যদভ ন্ত্রনযীক্ষাধীন ংস্থা তৃি ন্ত্রনধ িান্ত্রযত ভদ ন্ত্রনযীক্ষা ম িদফক্ষণ  সুান্ত্রয
ন্ত্রযারন ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
ি আইন ন্ত্রযফতিন 
2. মথাভদ ন্ত্রনযীক্ষা প্রন্ত্রতদফদন প্র া এফং ফ িাধাযদণয অফগন্ত্রতয জন্য উন্ুি যণ। এ-ম্পন্ত্র ত
ন্ত্রযভাজিন।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. ন্ত্রনজ দান্ত্রে ারদনয সক্ষদে ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনি দ ংন্ত্রফধাদন প্রদত্ত স্বাধীনতায ন্ত্রযদপ্রন্ত্রক্ষদত আন্ত্রথ ি ,
প্রান্ত্রন  ান্ত্রযগন্ত্রয ক্ষভতা প্রদাদনয ভাধ্যদভ এ াম িারদ এ টি াংন্ত্রফধান্ত্রন ংস্থা ন্ত্রাদফ ন্ত্রিারী যণ;
2. দফ িাৎকৃষ্ট আন্তজিান্ত্রত ভাদনয ন্ত্রনযীক্ষায দঙ্গ ঙ্গন্ত্রত সযদখ ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য াম িারদয জনফর
ন্ত্রনদাগ  তাদদয প্রন্ত্রক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ।
২.৭.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

২.

৩.

াম িক্রভ
ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ  ন্ত্রনিদ য
াম িারদ আন্ত্রথ ি , প্রান্ত্রন  ান্ত্রযগন্ত্রয
ন্ত্রদদ দত অন্ত্রধ তয স্বান্ত্রত যায
রদক্ষয প্রান্ত্রন ব্যফস্থা গ্রণ
ন্ত্রনযীক্ষায পূঞ্জীভূত অন্ত্রনষ্পন্ন াজ
ম্পাদদনয জরুন্ত্রয ভিসূন্ত্রচ গ্রণ

ভিম্পাদন সূচ
জাতী ংদ তৃি
ন্ত্রনযীক্ষা আইন া

ভ
ভধ্যদভাদদ

দান্ত্রে
ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ 
ন্ত্রনিদ য াম িার 
অথ ি ন্ত্রফবাগ

াতা াযী
জনপ্রান
ভিণার

ম্মত স্বাবান্ত্রফ ন্ত্রফরন্ত্রম্বত
ভদয ভদধ্য ন্ত্রনযীক্ষা
প্রন্ত্রতদফদনভ দান্ত্রখর

স্বল্পদভাদদ

 র য ান্ত্রয
দপ্তয

দফ িাৎকৃষ্ট আন্তজিান্ত্রত ভাদনয ন্ত্রনযীক্ষায
দঙ্গ ঙ্গন্ত্রত সযদখ ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ 
ন্ত্রনিদ য াম িারদয ‘সট ন্ত্রন যার
অন্ত্রডটিং’  ‘াযপযদভন্প অন্ত্রডটিং’ ব্যফস্থা
প্রফতিন  প্রন্ত্রতষ্ঠা

‘সট ন্ত্রন যার অন্ত্রডটিং’ 
‘াযপযদভন্প অন্ত্রডটিং’
ব্যফস্থা প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত

ভধ্যদভাদদ

ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ 
ন্ত্রনিদ য াম িার 
য ান্ত্রয ন্ত্রাফ
ম্পন্ত্র িত ন্ত্রভটি
ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ 
ন্ত্রনিদ য াম িার
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 র য ান্ত্রয
দপ্তয

ক্রন্ত্রভ
৪.

াম িক্রভ
দণ্ডভর ব্যফস্থা গ্রদণয ভাধ্যদভ
ন্ত্রনযীক্ষাধীন ংস্থা তৃি ন্ত্রনধ িান্ত্রযত ভদ
ন্ত্রনযীক্ষা ম িদফক্ষণ  সুান্ত্রয ন্ত্রযারন
ন্ত্রনন্ত্রিত যায াম িব্যফস্থা গ্রণ

৫.

‘বযালু পয ভান্ত্রন’ ন্ত্রনন্ত্রিত যণ জন্য
‘সাার াযপযদভন্প অন্ত্রডট’-এয দক্ষতা
উন্নন ংক্রান্ত ভিন্ত্রয ল্পনা প্রণন

৬.

ন্ত্রনযীক্ষা  ন্ত্রাফ াম িক্রদভয ম িাক্রন্ত্রভ
পৃথ ী যণ

ভিম্পাদন সূচ
 র ন্ত্রনযীক্ষাধীন ংস্থা তৃি
ন্ত্রনধ িান্ত্রযত ভদয ভদধ্য
ন্ত্রনযীক্ষা ম িদফক্ষদণয জফাফদান
এফং তা না যা দর য ায
তৃি ান্ত্রস্তভর ব্যফস্থা গ্রণ

ভিন্ত্রয ল্পনা প্রণীত

ন্ত্রনযীক্ষা  ন্ত্রাফ পৃথ
াম িক্রভ ন্ত্রাদফ প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত

ভ
স্বল্পদভাদদ

দান্ত্রে
ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ 
ন্ত্রনিদ য াম িার 
অথ ি ন্ত্রফবাগ

াতা াযী
 র য ান্ত্রয
দপ্তয

স্বল্পদভাদদ

ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ 
ন্ত্রনিদ য াম িার

অথ ি ন্ত্রফবাগ

ভধ্যদভাদদ

ভা ন্ত্রাফ-ন্ত্রনযীক্ষ 
ন্ত্রনিদ য াম িার

অথ ি ন্ত্রফবাগ

২.৮ ন্যাার
২.৮.১ সপ্রক্ষাট
( )
গণপ্রজাতিী ফাংরাদদদয ংন্ত্রফধাদনয ৭৭ অনুদেদদয আতা ন্যাার আইন া দদছ। ন্যাার ন্ত্রনদাগ এফং
ন্যাাদরয দপ্তয প্রন্ত্রতষ্ঠা এখন অম্পন্ন যদদছ। ন্যাাদরয দপ্তয প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত দর তা এ টি স্বাধীন প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ ংক্ষুব্ধ
নাগন্ত্রয দদয অন্ত্রবদমাগ গ্রণ যদফ, স-ম্পদ ি অনুন্ধান ন্ত্রযচারনা যদফ এফং ংদাধনভর ব্যফস্থা গ্রণ যদফ।
(খ)
ন্যাাদরয দপ্তয মাদত স্বাধীন ত্তা ন্ত্রনদ াম ি যবাদফ দান্ত্রে ারন যদত াদয তায জন্য এই প্রন্ত্রতষ্ঠানটিদ আন্ত্রথ ি
স্বাত্তান প্রদান যদত দফ। ন্যাাদরয ক্ষভতা  অন্ত্রধদক্ষে সুন্ত্রনন্ত্রদ িষ্টবাদফ ন্ত্রনধ িাযণ যদত দফ।
২.৮.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 ন্যাার ন্ত্রনদাগ  ন্যাাদরয দপ্তয প্রন্ত্রতষ্ঠা;
 অন্যান্য াংন্ত্রফধান্ত্রন  ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয (দমভন, দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন, ভানফান্ত্রধ ায ন্ত্রভন) দঙ্গ দান্ত্রে 
কৃদতযয স্বদ্বততা ন্ত্রযায।
২.৮.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
াম ি য ন্যাার দপ্তয প্রন্ত্রতষ্ঠা ।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. ন্যাার ন্ত্রনদাগ, তাঁয দপ্তয প্রন্ত্রতষ্ঠা  প্রদাজনী ম্পদ ফযাে যা;
2. ন্যাাদরয দপ্তদযয জন্য াম িন্ত্রযচারনা নীন্ত্রতভারা, ভিপ্রন্ত্রক্রা  দ্ধন্ত্রত প্রণন।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. ংদী গণতান্ত্রি ব্যফস্থা, ভিন্ত্রযয  আন্ত্রথ ি স্বাত্তাদনয ন্ত্রনন্ত্রযদখ ‘ন্যাার আইন, ১৯৮০’ ম িাদরাচনা যা
এফং অন্যান্য াংন্ত্রফধান্ত্রন প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয দঙ্গ দান্ত্রে  কৃদতযয স্বদ্বততা ন্ত্রযাদযয ব্যফস্থা গ্রণ।
২.৮.৩ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.
২.

৩.

াম িক্রভ
ন্যাার, তাঁয দপ্তদযয ভি তিা 
ভিচাযীবৃদেয ন্ত্রনদাগ
ন্যাাদরয াম িারদয সবৌত
সুন্ত্রফধান্ত্রদ এফং ঢা া  আচনান্ত্রর
াম িারভদয জন্য প্রদাজনী
যঞ্জাভ  াভগ্রী যফযা
ন্যাাদরয দপ্তদযয
ভিন্ত্রযচারনায ন্ত্রফন্ত্রধন্ত্রফধান 
াম িদ্ধন্ত্রত প্রণন

ভিম্পাদন সূচ
ন্যাার, ভি তিা/
ভিচাযী ন্ত্রনদান্ত্রজত
প্রদাজনী সবৌত সুন্ত্রফধা
 যঞ্জাভ
ন্যাাদরয দপ্তয 
আচনান্ত্রর াম িারভ
প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত
ন্ত্রফন্ত্রধন্ত্রফধান  াম িদ্ধন্ত্রত
প্রণীত
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ভ
স্বল্পদভাদদ

দান্ত্রে
ংদ

স্বল্পদভাদদ

সরন্ত্রজদরটিব  ংদ
ন্ত্রফল ন্ত্রফবাগ

ভধ্যদভাদদ

জাতী ংদ ন্ত্রচফার;

াতা াযী
জাতী ংদ
ন্ত্রচফার
জাতী ংদ
ন্ত্রচফার;

সরন্ত্রজদরটিব 
ংদ ন্ত্রফল
ন্ত্রফবাগ

৪.

ন্যাাদরয দপ্তদযয াম িাফন্ত্রর
ম িাদরাচনা  ন্ত্রযফতিদনয জন্য
সুান্ত্রয প্রণন

সুান্ত্রয ংফন্ত্ররত
প্রন্ত্রতদফদন প্রণীত

ভধ্য সভাদদ

ন্যাার

জাতী ংদ
ন্ত্রচফার;
সরন্ত্রজদরটিব 
ংদ ন্ত্রফল
ন্ত্রফবাগ

২.৯ দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন
২.৯.১ সপ্রক্ষাট
( )
দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফরুদদ্ধ অব্যাতবাদফ রড়াই এফং শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায সক্ষদে দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন ফদচদ গুরুেপূণ ি প্রন্ত্রতষ্ঠান।
য ায নতুন আইদনয আতা দুনীন্ত্রত দভন বুযদযায াম িক্রভ  াঠাদভা ংস্কাদযয ভাধ্যদভ দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন প্রন্ত্রতষ্ঠা দয।
নতুন ন্ত্রভন পুযাতন ভি তিা- ভিচাযীদদয ন্ত্রনদ মাো শুরু দয ইদতাভদধ্য নতুন াঠাদভা  ভিন্ত্রযন্ত্রধ প্রন্ত্রতষ্ঠা দযদছ। প্রন্ত্রতষ্ঠানটি
জনপ্রান, ব্যফা প্রন্ত্রতষ্ঠান  ন্ত্রন্ত্রবর সাাইটিয প্রন্ত্রতষ্ঠান  এগুন্ত্ররদত ন্ত্রনভেি ব্যন্ত্রিবৃদেয দুনীন্ত্রতভর
াম িান্ত্রদ ন্ত্রনদ অনুন্ধান
চারা, তদন্ত ন্ত্রযচারনা দয এফং ংন্ত্রিষ্ট আইদনয অধীদন অন্ত্রবদমাগ দাদয  ভাভরা ন্ত্রযচারনায ভাধ্যদভ দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধয
াম ি য ব্যফস্থা গ্রণ দয।
(খ)
য ায ন্ত্রভদনয সচাযম্যান  ন্ত্রভনায ন্ত্রনদাগ এফং াঠাদভা অনুমাী ফন্ত্রধ িত সরা ফর ন্ত্রনদান্ত্রজত দযদছ। ন্ত্রভনদ
অন্ত্রধ তয দক্ষ  াম ি য প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ গদড় সতারায জন্য তথ্যপ্রভেন্ত্রি, অনুন্ধান  তদন্ত াম ি, ‘সাাইট রায’ অযাধ, ‘ভান্ত্রন
রোন্ত্রযং’ অন্ত্রবভেদিয অন্ত্রধ ায, ইতযান্ত্রদ ন্ত্রফল অন্তভুিি দয ভি তিা- ভিচাযীদদয ব্যা প্রন্ত্রক্ষদণয ব্যফস্থা দযদছ। ফাংরাদদ
জান্ত্রতংদঘয দুনীন্ত্রতন্ত্রফদযাধী নদবনদন স্বাক্ষয দযদছ এফং অবযন্তযীণ দাফদ্ধতা ছাড়া ন্ত্রভন আন্তজিান্ত্রত ম িাদয এ টি
দাফদ্ধ প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ আন্ত্রফভূিত দদছ। ফড় এফং আন্তজিান্ত্রত ম িাদয অথ িাচায সযাধ দল্প ফাংরাদদ ‘ভান্ত্রন রোন্ত্রযং প্রন্ত্রতদযাধ
আইন, ২০১২’ া দযদছ এফং তায ফাস্তফাদন দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন াম ি য ভূন্ত্রভ া ারন যদছ।
(গ)
দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভনদ আন্ত্রথ ি , প্রান্ত্রন  আন্তজিান্ত্রত ম িাদয অথ ি াচায অন্যান্য দুনীন্ত্রতভর
াম ি রাদয
ব্যা অনুন্ধান, তদন্ত এফং ভাভরা ন্ত্রযচারনা যদত  ন্ত্রফধা এয ক্ষভতা  দক্ষতা প্রভূতবাদফ বৃন্ত্রদ্ধ যা প্রদাজন এফং এয
ি তদন্ত ন্ত্রযচারনায সক্ষদে ন্ত্রভদনয ন্ত্রনযদক্ষতা ভৄন্নত সযদখ তায দাফদ্ধতা
স্বাধীনতা ন্ত্রনন্ত্রিত যা জরুন্ত্রয। দুনীন্ত্রত ম্পন্ত্র ত
ন্ত্রনন্ত্রিত যা প্রদাজন; সই রদক্ষয আইন ংস্কায যা আফশ্য ।
২.৯.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 স্বাধীনবাদফ এফং ন্ত্রনযদক্ষতায দঙ্গ ন্ত্রভদনয াম িক্রভ ন্ত্রযচারনায জন্য আন্ত্রথ ি  আইন্ত্রন ক্ষভতা রাব;
 দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভদনয ন্ত্রনযদক্ষতা ভৄন্নত যাখা এফং দাফদ্ধতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
 ভানম্পন্ন সফাদান ন্ত্রনন্ত্রিত যায জন্য প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন  জনফর-ংন্ত্রিষ্ট ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ;

ন্ত্রভন তৃি ম িাপ্ত ম্পদ রাব;
 তদন্ত াম ি ন্ত্রযচারনা  অন্ত্রবদমাগ দান্ত্রখদরয সক্ষদে ন্ত্রভদনয ভি তিাদদয দক্ষতা বৃন্ত্রদ্ধ;
 দুনীন্ত্রত দভদন ন্ত্রনদান্ত্রজত ভি তিাদদয দৃঢ়বাদফ শুদ্ধাচায অনুযণ, তাদদয স্বেতা  জফাফন্ত্রদন্ত্র ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
 দুনীন্ত্রতন্ত্রফদযাধী অফস্থাদন নাগন্ত্রয  আইন-প্রদণতাদদয দৃঢ় ভথ িন প্রদাদনয সুদমাগ সৃন্ত্রষ্ট।
২.৯.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
দুনীন্ত্রত দভদন াম ি য এ টি প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভদনয প্রন্ত্রতষ্ঠারাব।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. ন্ত্রভদনয দক্ষতা  ক্ষভতা উন্নদনয ব্যফস্থা গ্রণ;
2. দুনীন্ত্রত ম্পদ ি তথ্য-প্রদান াযীদদয সুযক্ষা াতা প্রদান;
3. দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাধ ন্ত্রভটি গঠদন নাগন্ত্রয দদয ম্পৃি যায জন্য সমাগাদমাগ ভিদ ৌর প্রফতিন;
4. ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ ন্ত্রভদনয দস্য  ভি তিা- ভিচাযীদদয ম্পদদয ন্ত্রাফ প্রদান এফং ন্ত্রভদনয দফাইদট তা
প্রদিদনয ব্যফস্থা গ্রণ;
5. দুনীন্ত্রতয তদন্ত ন্ত্রযচারনা ন্ত্রভদনয স্বাধীনতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
6. দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভদনয ন্ত্রনযদক্ষতা  দাফদ্ধতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. দফ িাৎকৃষ্ট দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাধ যাদ ৌদরয অনু যণ  অনুীরন;
2. দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধ দচতনতা সৃন্ত্রষ্ট  প্রন্ত্রতদযাধ গদড় সতারায সক্ষদে নাগন্ত্রয সগাষ্ঠী  গণভাধ্যদভয দঙ্গ সমৌথ
উদযাগ অব্যাত যাখা।
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২.৯.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

২.
৩.
৪.
৫.

৬.

৭.

৮.
৯.
১০.

াম িক্রভ
আইন্ত্রন াঠাদভা ংস্কাদযয ভাধ্যদভ
ন্ত্রভদনয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ যণ এফং
তদন্ত ন্ত্রযচারনা পূণ ি স্বাধীনতা
প্রদান
ন্ত্রভদনয াম িক্রদভয অন্ত্রধ তয
ন্ত্রনযদক্ষতা  দাফদ্ধতা
ন্ত্রনন্ত্রিত যণ
ন্ত্রভদনয দক্ষতা  ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধয
রদক্ষয প্রন্ত্রক্ষণ  অন্যান্য াম িক্রভ
গ্রণ
ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ংস্থায দঙ্গ ন্ত্রভদনয
প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন সমাগাদমাগ ব্যফস্থায
উন্নন
প্রভান্ত্রণত উৎকৃষ্ট অনুীরন (best
practices) অনু যণ 
অনুীরদনয ভাধ্যদভ প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন
ংস্কায াধন
য ান্ত্রয প্রন্ত্রতষ্ঠান, যাজননন্ত্রত
প্রন্ত্রতষ্ঠান, ব্যফা প্রন্ত্রতষ্ঠান  সুীর
ভাজ  গণভাধ্যদভয ভাধ্যদভ
দুনীন্ত্রতয ন্ত্রফরুদদ্ধ জনদচতনতা বৃন্ত্রদ্ধয
উদযাগ গ্রণ
দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধয রদক্ষয জাতী
শুদ্ধাচায ইউন্ত্রনট  স্বনন্ত্রত তা ন্ত্রভটি
গঠন  ন্ত্রিারী যদণ াতা
প্রদান
দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধ ন্ত্রনদান্ত্রজত
ব্যন্ত্রিদদয দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতদযাদধয জন্য
ভন্ত্রনটন্ত্রযং সর প্রন্ত্রতষ্ঠা
জনপ্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ যাজননন্ত্রত
সনতৃবৃেদ দুনীন্ত্রত-ন্ত্রফদযাধী াম িক্রদভ
অংগ্রদণয জন্য উদ্বুদ্ধ যা
অথ িম্পদ াচায সযাদধ াম ি য
ব্যফস্থা গ্রণ

ভিম্পাদন সূচ
ন্ত্রফযভান আইন ংদান্ত্রধত

ভ
স্বল্পদভাদদ

দান্ত্রে
দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

াতা াযী
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

ন্ত্রফযভান আইন ংদান্ত্রধত

ভধ্যদভাদদ

দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

প্রন্ত্রক্ষণ ন্ত্রয ল্পনা প্রণীত 
তদনুাদয াম িক্রভ ফাস্তফান্ত্রত

চরভান

দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

দুনীন্ত্রত দভন ন্ত্রভন তৃি
চান্ত্রফাভাে তথ্য প্রান্ত্রপ্তয সুদমাগ
রাব
উৎকৃষ্ট অনুীরন-দ্ধন্ত্রতয
উত্তদযাত্তয ফাস্তফান

স্বল্পদভাদদ

দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

ভধ্যদভাদদ

দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ;ংন্ত্রিষ্ট
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

াম ি য দুনীন্ত্রত-ন্ত্রফদযাধী অন্ত্রবমান
ফাস্তফান্ত্রত

স্বল্পদভাদদ
এফং
অব্যাতবাদফ

দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

‘জাতী শুদ্ধাচায স ৌর’ অনুমাী
শুদ্ধাচায স ৌর ফাস্তফান
ইউন্ত্রনটভ গঠিত  াম ি য

স্বল্পদভাদদ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

ভন্ত্রনটন্ত্রযং সর প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত

স্বল্পদভাদদ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

সনতৃবৃদেয দুনীন্ত্রত-ন্ত্রফদযাধী প্রচাযণা
 াম িক্রদভ ন্ত্রক্রবাদফ অংগ্রণ

স্বল্পদভাদদ

দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

‘ভান্ত্রন রোন্ত্রযং প্রন্ত্রতদযাধ আইন’
অব্যাতবাদফ ফাস্তফান্ত্রত

স্বল্পদভাদদ 
অব্যাতবাদফ

দুনীন্ত্রত দভন
ন্ত্রভন

ফাংরাদদ
ব্যাং

২.১০ স্থানী য ায
২.১০.১ সপ্রক্ষাট
( )
ংন্ত্রফধাদনয ৫৯  ৬০ অনুদেদফদর স্থানী য ায প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয প্রন্ত্রতষ্ঠা এফং তাদদয াম িাফন্ত্রর ন্ত্রযচান্ত্ররত ।
ংন্ত্রফধাদন ন্ত্রফধৃত আদছ সম, ‘আইনানুমাী ন্ত্রনফ িান্ত্রচত ব্যন্ত্রিদদয ভিদ গঠিত প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয উয প্রজাতদিয প্রদতয প্রান্ত্রন
এ াংদয স্থানী াদনয বায প্রদান যা ইদফ’ এফং এই প্রন্ত্রতষ্ঠানভ ‘( ) প্রান  য ান্ত্রয ভিচাযীদদয াম ি; (খ)
ি ন্ত্রয ল্পনা প্রণন  ফাস্তফান’ যদত াযদফ। এই
জনশৃিরা যক্ষা’; এফং (গ) ‘জনাধাযদণয াম ি  অথ িননন্ত্রত উন্নন ম্পন্ত্র ত
ন্ত্রবন্ত্রত্তদতই স্বাধীনতায য ফাংরাদদদ স্থানী য ায ন্ত্রফ ন্ত্রত দদছ এফং ফতিভাদন ইউন্ত্রনন স্তদয ইউন্ত্রনন ন্ত্রযলদ, উদজরা স্তদয
উদজরা ন্ত্রযলদ, সজরা স্তদয সজরা ন্ত্রযলদ এফং যাজধানী, ন্ত্রফবাগ  ফড় সজরা দয ন্ত্রটি দিাদযন এফং সছাট দয সৌযবা
প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত দদছ।
(খ)
ফতিভান য াদযয আভদর ন্ত্রযচান্ত্ররত ন্ত্রনফ িাচনভদ ইউন্ত্রনন  উদজরা ন্ত্রযলদভ এফং সৌযবা  ন্ত্রটি
দিাদযনভদ জনপ্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধগণ ন্ত্রনফ িান্ত্রচত দ দান্ত্রে ারন যদছন। স্থানী য ায প্রন্ত্রতষ্ঠানভ  স্থানীবাদফ ফাস্তফানদমাগ্য
উন্নন প্র ল্প  ন্ত্রয ল্পনাভদ য ায ম্পদদয ন্ত্রযভাণ বৃন্ত্রদ্ধ দযদছ।
(গ)
স্থানী য ায প্রন্ত্রতষ্ঠানভ তাদদয উন্নন ন্ত্রয ল্পনা ফাস্তফাদনয জন্য য াদযয ম্পদ ফযাদেয য ন্ত্রনবিযীর। এ
ফযাে এফং সইদঙ্গ তাদদয ম্পদ আযদণয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ যা প্রদাজন। স্থানী য াদযয ন্ত্রনফ িান্ত্রচত প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ  ভি তিা18

ভিচান্ত্রযদদয দক্ষতা উন্নন জরুন্ত্রয। দফ িান্ত্রয ন্ত্রনফ িান্ত্রচত প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ এফং এফ স্থানী য ায প্রন্ত্রতষ্ঠাদন ভিযত ভি তিা- ভিচাযীদদয
ভি াদণ্ড স্বেতা, দাফদ্ধতা ন্ত্রনন্ত্রিত যা অতযন্ত গুরুেপূণ ি। য ান্ত্রয ভি াণ্ড, এনন্ত্রজদদয াম িক্রভ, স্থানী উদযাগ  স্থানী
য ায প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয াম িক্রদভয ভদধ্য ভি াধাযণ নাগন্ত্রয দদয অথ িননন্ত্রত  াভান্ত্রজ উন্নদন গুরুেপূণ ি অফদান যাখদফ।
স্থানী য াযভদ ন্ত্রনফ িান্ত্রচত প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ, আইনপ্রদণতা  ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাদগয দান্ত্রোরন াযীদদয ভূন্ত্রভ া  দান্ত্রে স্পষ্ট যা
প্রদাজন।
(ঘ)
‘আইনানুমাী ন্ত্রনফ িান্ত্রচত ব্যন্ত্রিদদয ভিদ গঠিত প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয উয প্রজাতদিয প্রদতয প্রান্ত্রন এ াংদয স্থানী
াদনয বায প্রদান যা ইদফ’ ভদভি ংন্ত্রফধাদন সম প্রতয ব্যি যা দন্ত্রছর তা স ন্দ্রী য াদযয এখন্ত্রতায সথদ স্থানী
য াদয ন্ত্র ছু ন্ত্র ছু সক্ষদে ক্ষভতা  দান্ত্রদেয ন্ত্রফদ ন্দ্রী যণ (devolution) ন্ত্রনদদ ি দয। স্থানী য াদয, ন্ত্রফদলত গ্রাভীণ
স্থানী য াদয াম ি যবাদফ এ ধযদনয ন্ত্রফদ ন্দ্রী যণ এখন প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত ন্ত্রন। অন্ত্রধ ন্তু, স্থানী য াদযয স্তয এ ান্ত্রধ । স ান
স ান সক্ষদে য াদযয ‘ংযন্ত্রক্ষত’  ‘স্তান্তন্ত্রযত’ ন্ত্রফলান্ত্রদ ন্ত্রচন্ত্রিত যা দুষ্কয। সুতযাং স্থানী য াদযয ভর স ন্দ্র ন্ত্রচন্ত্রিত যা
প্রদাজন।
২.১০.২. চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 স্থানী ম িাদ সফাভদয ভান উন্নন  ভি াধন;
 স্থানী য াদযয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ  ভি তিা- ভিচাযীদদয দাফদ্ধতা-দ্ধন্ত্রতয উন্নন;
 স্থানী য াদযয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ  ভি তিা- ভিচাযীদদয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ;
 াভান্ত্রজ -অথ িননন্ত্রত -সবৌদগান্ত্রর ফাস্তফতায আদরাদ স্থানী য ায প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ ম্পদ ফযাে বৃন্ত্রদ্ধ যণ;
 স্থানী য াদযয স ন্দ্রন্ত্রফন্দু ন্ত্রস্থযী যণ;
 দান্ত্রে  ক্ষভতায ন্ত্রফদ ন্দ্রী যণ;
 স্থানী যাজস্ব ংগ্র  তায ন্ত্রবন্ত্রত্ত বৃন্ত্রদ্ধ যায ভাধ্যদভ স্থানী য ায প্রন্ত্রতষ্ঠানভ ন্ত্রিারী যণ।
২.১০.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
স্বে, দাফদ্ধ, স্বন্ত্রনবিয, গণদ ন্ত্রন্দ্র এফং েন্ত্রযত াড়া দাদন ক্ষভ স্থানী য ায প্রন্ত্রতষ্ঠা।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. স্থানী য াদযয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন স্তদয ক্ষভতায ন্ত্রফদ ন্দ্রী যণ;
2. উদজরা ন্ত্রযলদ সচাযম্যান  ংদ দস্যগদণয এখন্ত্রতায সুন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট যণ;
3. সজরা ন্ত্রযলদদয ভিন্ত্রযন্ত্রধ ন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট যা এফং সজরা-স্তদয ভিযত অন্যান্য ভি তিায দঙ্গ ম্প ি স্পষ্টী যণ।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. য ান্ত্রয ম্পদদ জনগদণয উন্নততয  ন্যায্যতয অন্ত্রধ ায প্রন্ত্রতষ্ঠা;
2. স্থানী য ায প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয ব্যফস্থানা উন্নন, স্বেতা  দাফদ্ধতা বৃন্ত্রদ্ধয দ্ধন্ত্রতগত ংস্কায  উন্নন াধন;
3. স্থানী য ায প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধদদয ক্ষভতা উন্নদনয রদক্ষয সৃজনীর এফং ফহুভৄখী উদযাগ গ্রণ।
4. স্থানী য াদয ন্ত্রনদান্ত্রজত জনপ্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ  ভি তিা- ভিচাযীদদয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ  ‘স্থানী য ায ান্ত্রবি ’ প্রন্ত্রতষ্ঠা।
২.১০.৪ ভি-ন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

২.

৩.

৪.

াম িক্রভ
ভিম্পাদন সূচ
াভান্ত্রজ -অথ িননন্ত্রত -সবৌদগান্ত্রর
ফাৎন্ত্রয বাদফ বৃন্ত্রদ্ধপ্রাপ্ত ফযাে
ফাস্তফতায আদরাদ (জনংখ্যা,
আতন, অনগ্রযতা) স্থানী
য াযভদ ম্পদ ফযাে বৃন্ত্রদ্ধ যণ
স্থানী য ায প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয আদয নতুন সক্ষদে স্থানী য ায
ন্ত্রবন্ত্রত্তয ন্ত্রযয বৃন্ত্রদ্ধ যণ
প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ য ংগ্রদয
সুদমাগদান; ‘ন্ত্রফক্র য’, ‘ভে
ংদমাজন য’ আযণ যায আইন্ত্রন
ন্ত্রবন্ত্রত্ত প্রদান
স্থানী য াদযয ন্ত্রনফ িান্ত্রচত প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ  ংগঠিত নাগন্ত্রয দগাষ্ঠী তৃি
ভি তিা, ভিচাযীদদয স্বেতা 
ন্ত্রযদাট ি াড ি দান্ত্রখর এফং স্থানী
দাফদ্ধতা ন্ত্রনন্ত্রিত যদণয জন্য নাগন্ত্রয য াদযয ংস্থাভ সথদ তথ্য
উদযাগ গ্রণ
রাব
স্থানী য াদয (ন্ত্রফদলত উদজরা  গাইডরাইন প্রণীত
সজরা ন্ত্রযলদ) ংদ দস্য  য ান্ত্রয
ভি তিাগদণয ভূন্ত্রভ া  এখন্ত্রতায
সুন্ত্রনন্ত্রদ িষ্ট যণ

19

ভ
স্বল্পদভাদদ

দান্ত্রে
স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ

াতা াযী
স্থানী য ায
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ

ভধ্যদভাদদ

স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ

স্থানী য ায
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ

ভধ্যদভাদদ

স্থানী য ায
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ

সুীর ভাজ;
সাজীফী
প্রন্ত্রতষ্ঠান

স্বল্পদভাদদ

স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ

স্থানী য ায
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ

৫.
৬.

৭.

সজরা ন্ত্রযলদদয ভিন্ত্রযন্ত্রধ ন্ত্রনধ িাযণ
এফং সজরাদ স্থানী য াদযয
স ন্দ্রন্ত্রফন্দু ন্ত্রাদফ ন্ত্রচন্ত্রিত যণ
স্থানী য ায ান্ত্রবি প্রফতিন

ভিন্ত্রযন্ত্রধ ন্ত্রনধ িান্ত্রযত  স্পষ্টীকৃত
স্থানী য ায ান্ত্রবি ন্ত্রফন্ত্রধ প্রণন 
তদনুাদয সরা ফর ন্ত্রনদাগ।

স্থানী য াদযয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ, ভি তিা  প্রন্ত্রক্ষণ  ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ াম িক্রদভয
ভিচাযীদদয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ যণ
প্রন্ত্রতদফদন
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ভধ্যদভাদদ

স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ

দীঘ িদভাদদ

স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ

চরভান

স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ 
জনপ্রান
ভিণার
ংন্ত্রিষ্ট প্রন্ত্রক্ষণ
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ

অধ্যা ৩
জাতী শুদ্ধাচায স ৌর — অযােী প্রন্ত্রতষ্ঠান
৩.১ যাজননন্ত্রত দর
৩.১.১ সপ্রক্ষাট
( )
গণতান্ত্রি যােব্যফস্থা ফহু যাজননন্ত্রত দদরয অন্ত্রস্তে  ন্ত্রক্রাীরতা অন্ত্রযাম ি। যাে  জনগদণয ভধ্যফতী অফস্থাদন সথদ
এফং দর তৃি ভদনানীত  জনগণ তৃি ন্ত্রনফ িান্ত্রচত দ যাজনীন্ত্রতন্ত্রফদগণ যাদেয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অদঙ্গয কৃতয ন্ত্রযচারনা দযন। তাঁযা
আইনবায দস্য ন্ত্রাদফ ন্ত্রনফ িান্ত্রচত দ আইন প্রণন দযন, য ায গঠন দয যাদেয ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ ন্ত্রযচারনা দযন।
ফাংরাদদদ ফতিভাদন ন্ত্রনফন্ত্রন্ধত যাজননন্ত্রত দদরয ংখ্যা ৩৬টি।
(খ)
ফাংরাদদদ স্বাধীনতা অজিন  গণতি প্রন্ত্রতষ্ঠা যাজননন্ত্রত দরভই ফদচদ গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া ারন দযদছ। ফাংরাদদ
ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভদ াভন্ত্রয ান প্রতযক্ষ দযদছ। তদফ, সদদ অন্ত্রধ াং ভদ গণতান্ত্রি ব্যফস্থা ন্ত্রফযভান ন্ত্রছর এফং গণতি প্রন্ত্রতষ্ঠা 
পুনুঃপ্রন্ত্রতষ্ঠা যাজননন্ত্রত দরভ ভর ন্ত্রি ন্ত্রাদফ াজ দযদছ। ান্ত্রফ ি শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায জন্য যাজননন্ত্রত দরভদয ভি াদণ্ড
শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা অতযন্ত জরুন্ত্রয – তাদদয আন্ত্রথ ি স্বেতা ফজা যাখা, তন্ত্রফর ব্যফস্থানায সক্ষদে অন্ত্রডট ম্পন্ন যা এফং
াংগঠন্ত্রন ন্ত্রক্রা াদণ্ড গণতান্ত্রি দ্ধন্ত্রত  ংস্কৃন্ত্রতয প্রন্ত্রতপরন অতযন্ত গুরুেপূণ ি।
৩.১.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 যাজননন্ত্রত দরভদ অন্ত্রধ তয গণতি-চচ িা;
 দদরয তন্ত্রফর ব্যফস্থানা অন্ত্রধ তয স্বেতা আনন;
 নাগন্ত্রয দদয প্রদাজন ম্পদ ি অন্ত্রধ তয দচতনতা প্রদিন;
 াংঘন্ত্রল ি যাজননন্ত্রত ভি াণ্ড ন্ত্রযায।
৩.১.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
ন্ত্রনফ িাচ ভণ্ডরীয স্বাদথ িয প্রন্ত্রতভূ গণতান্ত্রি প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ প্রন্ত্রতষ্ঠারাব।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
১. গণপ্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধে আদদদয দঙ্গ ঙ্গন্ত্রতপূণ ি গঠনতি প্রণন  প্রফতিন;
দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. সুস্পষ্ট ন্ত্রনফ িাচনী ইদতায প্রণন  ন্ত্রনফ িাচদনয য তায মথামথ ফাস্তফান;
2. যাজননন্ত্রত দদরয তন্ত্রফর ব্যফস্থানা স্বেতা প্রন্ত্রতষ্ঠা;
3. যাজননন্ত্রত দরভ তৃি এ টি ম্মত আচযণন্ত্রফন্ত্রধ প্রণন  অনুযণ।
৩.১.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ

াম িক্রভ

ভিম্পাদন সূচ

১.

গণপ্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধে আইন অনুযদণ
দরভদয গঠনতি ফাস্তফান

 র দদরয (দ ন্দ্রী  সজরা
ম িাদ) াউন্ত্রন্পর বা অনুষ্ঠান

২.

যাজননন্ত্রত দদরয আচযণ ম্পদ ি
ম্মত ন্ত্রফন্ত্রধ প্রণন  অনুযণ
প্রাথী ভদনানন  দরী তন্ত্রফর
ব্যফস্থানা স্বেতা আনন

এ টি ম্মত আচযণন্ত্রফন্ত্রধ প্রণীত

৩.

৪.

সট্রড ইউন্ত্রনন, সুীর ভাজ 
সাজীফী প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয দঙ্গ
যাজননন্ত্রত দদরয যাভি
উৎান্ত্রত যণ

প্রাথী ভদনানদনয সক্ষদে বা
অনুষ্ঠান; দরী সনতৃে ন্ত্রনফ িাচদনয
সক্ষদে াউন্ত্রন্পর অনুষ্ঠান; দরী
তন্ত্রফদরয আ-ব্যদয ন্ত্রনযীন্ত্রক্ষত
ন্ত্রাফ রবয
স্বফঠ অনুন্ত্রষ্ঠত  সমৌথ াম িক্রভ
গৃীত
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স্বল্পদভাদদ
এফং
অব্যাতবাদফ
ভধ্যদভাদদ

যাজননন্ত্রত
দরভ

াতা াযী/
তত্ত্বাফধান াযী
ফাংরাদদ
ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন

যাজননন্ত্রত
দরভ
যাজননন্ত্রত
দরভ

ফাংরাদদ
ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন
ফাংরাদদ
ন্ত্রনফ িাচন ন্ত্রভন

যাজননন্ত্রত
দরভ

সট্রড
ইউন্ত্রননভ,
সুীর ভাজ

চরভান

চরভান

৩.২ সফয ান্ত্রয খাদতয ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠান
৩.২.১ সপ্রক্ষাট
ফাংরাদদদয আথ িাভান্ত্রজ উন্নদন সফয ান্ত্রয খাত ক্রভফধ িভানবাদফ গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া ারন যদছ এফং স্বাধীনতায য
সথদ এয ভূন্ত্রভ া উত্তদযাত্তয বৃন্ত্রদ্ধ সদদছ। ন্ত্রফপুর ংখ্য ক্ষুয, ভাঝান্ত্রয  বৃৎ ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠান এখন ব্যফাী াম িক্রভ
ন্ত্রযচারনা যদছ, ম্পদ সৃন্ত্রষ্ট  তাদত ভেংদমাজদন ন্ত্রনদান্ত্রজত যদদছ এফং জনগদণয চান্ত্রদা অনুমাী প্রদাজনী াভগ্রী যফযা
যদছ। ন্ত্রজন্ত্রডন্ত্রদত সফয ান্ত্রয খাদতয অফদান ক্রভফধ িভান। ন্ত্রফপুর আতদনয এই সটদযয শুদ্ধাচায সমভন উন্নদনয জন্য জরুন্ত্রয
সতভনই জন োণ  জনদফা ন্ত্রনন্ত্রিত যায জন্য তা আফশ্য ী। সফয ান্ত্রয খাদত দিাদযট ংস্কৃন্ত্রতয প্রচরন  প্রন্ত্রতষ্ঠা
প্রদাজন। ঋণদখরান্ত্র ংস্কৃন্ত্রতয অফান জরুন্ত্রয। সবািাদদয অন্ত্রধ ায ংযক্ষদণয জন্য ‘সবািা অন্ত্রধ ায ংযক্ষণ আইন, ২০০৯’-এয
সুষ্ঠু ফাস্তফান প্রদাজন। ব্যফা-প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয লড়মিভর আচযণ ন্ত্রনিদণয জন্য ব্যফাদয প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতা আইন ফাস্তফান অতযন্ত
গুরুেপূণ ি। ব্যাংন্ত্র ং, পাইন্যান্ত্রন্পার  নন-ব্যাং পাইন্যান্ত্রন্পার খাদতয াম িক্রদভ অন্ত্রধ তয স্বেতা  দাফদ্ধতা প্রন্ত্রতষ্ঠা
প্রদাজনী দ সদখা ন্ত্রদদদছ। দুনীন্ত্রতয ভাধ্যদভ রব্ধ অদথ িয অন্যতভ উৎ  আধায সমদতু ব্যাংন্ত্র ং খাদতয প্রন্ত্রতষ্ঠান, সদতু তাদদয
সুষ্ঠু  ন্ত্রনন্ত্রফড় ন্ত্রযফীক্ষণ প্রদাজন। ম্প্রন্ত্রত ‘ভান্ত্রিদরদবন্ত্ররং ভাদ িটিং’ ব্যফা প্রায রাব দযদছ এফং অপ্রতযান্ত্রতবাদফ তা প্রভূত
দুনীন্ত্রতয জন্ ন্ত্রদদে। এ ধযদনয ব্যফা ন্ত্রনিদণয সক্ষদে আইদনয অম িাপ্ততা রক্ষয যা সগদছ; সুতযাং এজন্য াম ি য আইন প্রণন
জরুন্ত্রয দ দড়দছ।
৩.২.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 ব্যাং -ঋণদখরান্ত্র ভস্যায ভাধান;
 উন্নততয দিাদযট ব্যফস্থানায প্রফতিন;

ভিচান্ত্রযদদয ন্যায্য  ভি ম্পাদনন্ত্রবন্ত্রত্ত ভজুন্ত্রয  সফতন প্রদান;
 সবািা অন্ত্রধ ায  সদউন্ত্ররা আইদনয সুষ্ঠু প্রদাগ;
ি ং ব্যফাদ ন্ত্রনভন্ত্রনষ্ঠা আনন;
 ভান্ত্রিদরদবর ভাদ টি
 ব্যফা প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতা আইন ফাস্তফান দয সমাগাজভর আচযণ প্রন্ত্রতদযাধ;
 সচম্বায  ন্ত্রভন্ত্রতভদয ভদধ্য স্বন্ত্রনিণ, স্বেতা  ংস্কৃন্ত্রতয প্রন্ত্রতষ্ঠা।
৩.২.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
জনগদণয আথ িাভান্ত্রজ উন্নদন দাফদ্ধ  গণভৄখী খাত ন্ত্রাদফ স্বে সফয ান্ত্রয ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয খাদতয প্রন্ত্রতষ্ঠা।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয:
1. সফয ান্ত্রয খাদতয ন্ত্রনিণ াযী আইন, সমভন, ‘সদউন্ত্ররা আইন’, ‘সবািা সুযক্ষা আইন’-এয
ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;

াম ি য প্রদাগ

ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয:
1. সফয ান্ত্রয খাদতয উন্নদন াতা প্রদাদনয রদক্ষয প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত য ান্ত্রয প্রন্ত্রতষ্ঠান, সমভন, যপ্তান্ত্রন উন্নন বুযদযা,
‘ন্যানার সপ্রাডান্ত্রটন্ত্রবটি সন্টায’-প্রভৃন্ত্রতয াম িক্রভ সজাযদায যণ;
2. ভে ন্ত্রনধ িাযদণ এ ান্ত্রধতয প্রন্ত্রতদযাধ, ন্ত্রযদফ ংযক্ষণ, শ্রভ আইন অনুযণ এফং ন্যযনতভ  ন্যায্য ভজুন্ত্রয প্রদাদনয
ন্ত্রফলদ সচম্বায  ন্ত্রভন্ত্রতভদয ন্ত্রনিণ  তদাযন্ত্র সজাযদায যণ;
3. শুদ্ধাচাদযয অগ্রদূত ন্ত্রাদফ ন্ত্রচন্ত্রিত ব্যফা প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ পুযস্কৃত যায ভাধ্যদভ উৎকৃষ্ট অনুীরনদ উৎান্ত্রত
যা;
4. ব্যফা-প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ মথামথ আ য প্রদাদন উৎান্ত্রত  ফাধ্য যা;
5. জাতী ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতা ন্ত্রযলদ (National Commercial Competitive Council) গঠন;
6. অননন্ত্রত উাদ ব্যফা ংগ্র াযী প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয ন্ত্রফরুদদ্ধ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য আইন্ত্রন  প্রান্ত্রন াঠাদভা প্রন্ত্রতষ্ঠা;
ি ং’ ব্যফায সক্ষদে সুষ্ঠু আইন্ত্রন াঠাদভা প্রন্ত্রতষ্ঠা।
7. ‘ভান্ত্রিদরদবর ভাদ টি
৩.২.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

াম িক্রভ
ব্যফা স্বন্ত্রনিণ ব্যফস্থা
সজাযদায যণ

ভিম্পাদন সূচ
সচম্বায ন্ত্রভন্ত্রতভ তৃি
ন্ত্রফন্ত্রধ প্রন্ত্রতান্ত্ররত এফং
রঙ্ঘন াযীদদয ন্ত্রফরুদদ্ধ
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দান্ত্রে
সচম্বায 
ন্ত্রভন্ত্রতভ

াতা াযী
ফান্ত্রণন্ত্রজয
স াম্পান্ত্রনভ

াম িক্রভ

ক্রন্ত্রভ
২.

ঋণদখরান্ত্রদদয ন্ত্রফরুদদ্ধ সদউন্ত্ররা
আইদনয াম ি য প্রদাগ

৩

ব্যফা প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতা আইদনয সুষ্ঠু
ফাস্তফান

৪.

দিাদযট ন্ত্রযচারন ন্ত্রফন্ত্রধ
রঙ্ঘন াযীদদয ন্ত্রফরুদদ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ

৫

ন্যায্যতা  কৃন্ত্রতন্ত্রবন্ত্রত্ত সফতন,
ভজুন্ত্রয  সুন্ত্রফধান্ত্রদ প্রদাদনয ন্ত্রফলদ
ব্যফা-প্রন্ত্রতষ্ঠান, সট্রড ইউন্ত্রনদনয
ভদধ্য ভনত য প্রন্ত্রতষ্ঠা
মথামথ  ন্ত্রনন্ত্রভত য ন্ত্রযদাদধ
ব্যফা-প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ
উৎান্ত্রত যণ এফং সশ্রষ্ঠ
অনুীরন াযীদদয পুযষ্কায প্রদান
সবািা অন্ত্রধ ায আইদনয সুষ্ঠু
ফাস্তফান
ি ং ব্যফায
ভান্ত্রিদরদবর ভাদ টি
সক্ষদে আইন্ত্রন াঠাদভা প্রন্ত্রতষ্ঠা
‘ভাইদক্রাদক্রন্ত্রডট সযগুদরটন্ত্রয
অথন্ত্রযটি’য ন্ত্রযফীক্ষণ াম িক্রভ
সজাযদায যা
‘ইনন্ত্রদযন্প সডদবরম্যান্ট অযাে
সযগুদরটন্ত্রয অথন্ত্রযটি’য
(আইন্ত্রডআযএ) াম িক্রভ সজাযদায
যা

৬.

৭.
৯.
১০.
১১.

ভিম্পাদন সূচ
ব্যফস্থা গৃীত
দ্রুত ভাভরা রুজু এফং যা
প্রদান

ভ

দান্ত্রে

াতা াযী

চরভান

ফাংরাদদ
ব্যাং

জাতী ফান্ত্রণন্ত্রজয
প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতা ন্ত্রভন
প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত  াম ি য
দিাদযট ংস্থায ন্ত্রফরুদদ্ধ
আইন্ত্রন ব্যফস্থা গৃীত

চরভান

ফান্ত্রণজয ভিণার

সচম্বায 
ন্ত্রভন্ত্রতভ; ব্যাং
 ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আন্ত্রথ ি
প্রন্ত্রতষ্ঠান
ব্যফাী ন্ত্রভন্ত্রতভ

চরভান

ন্ত্রল্পদক্ষদে দ্বন্দ্ব 
ংঘাতভর ঘটনায হ্রা

স্বল্পদভাদদ এফং
অব্যাতবাদফ

ন্ত্রন্ত্র উন্ত্রযটিজ
অযাে এক্সদচঞ্জ
ন্ত্রভন
ফান্ত্রণজয ভিণার

ব্যফা প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয প্রদত্ত
দযয ন্ত্রযভাণ বৃন্ত্রদ্ধ

চরভান 
অব্যাতবাদফ

ফান্ত্রণজয ভিণার

জাতী যাজস্ব সফাড ি;
ব্যফা-প্রন্ত্রতষ্ঠানভ,

সবািাগদণয ন্তুন্ত্রষ্ট

চরভান এফং
অব্যাতবাদফ
স্বল্পদভাদদ

ফান্ত্রণজয ভিণার

ন্ত্রল্প ভিণার; সচম্বায
 ন্ত্রভন্ত্রতভ
স্বযাে ভিণার

চরভান 
অব্যাতবাদফ

ফাংরাদদ
ব্যাং

এনন্ত্রজ বুযদযা

চরভান 
অব্যাতবাদফ

ফান্ত্রণজয ভিণার

অথ ি ভিণার

নতুন আইন প্রণীত 
অনুসৃত
ভাইদক্রাদক্রন্ত্রডট াম িক্রদভ
অন্ত্রধ তয স্বেতা 
দাফদ্ধতা প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত
ফীভা াম িক্রদভয ন্ত্রযয 
স্বেতা উন্নন ান্ত্রধত

ফান্ত্রণজয ভিণার

অথ ি ভিণার
ন্ত্রল্প ভিণার; শ্রভ
ভিণার; সচম্বায 
ন্ত্রভন্ত্রতভ

৩.৩ এনন্ত্রজ  সুীর ভাজ
৩.৩.১ সপ্রক্ষাট
( )
"ন্ত্রযফায, যাে এফং ন্ত্রল্প-ফান্ত্রণদজযয ফাইদয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন সায ভানুল সমখাদন তাদদয স্বাথ ি সুযক্ষা  োণ প্রদচষ্টা ংগঠিত
, তাদ সুীর ভাজ ন্ত্রাদফ ন্ত্রচন্ত্রিত যা "।
ন্ত্রক্র
র অন্যতভ
দে সফয ান্ত্রয উন্নন প্রন্ত্রতষ্ঠান(
)ভ।
র আথ িাভান্ত্রজ উন্নদনয সঘান্ত্রলত রক্ষয ন্ত্রনদ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন এনন্ত্রজ াজ দয
চদরদছ এফং ইদতাভদধ্য ফাংরাদদদ এ টি ন্ত্রিারী এনন্ত্রজ সটয প্রন্ত্রতষ্ঠারাব দযদছ। এছাড়া, য ায  ব্যফা-প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয
ফাইদয অদন ন্ত্রক্ষ , গদফল , সাজীফী, উন্নন ভী এফং সস্বোদফী স্বতুঃপ্রদণান্ত্রদতবাদফ উন্নন াম িক্রদভ াতা প্রদান যদছন;
সফাভর  আন্ত্রথ ি প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয াম িক্রদভয দাফদ্ধতা বৃন্ত্রদ্ধ, াভান্ত্রজ , যােী  াংস্কৃন্ত্রত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ইসুযদত জনভত গঠন এফং
গণভানুদলয দচতনতা সৃন্ত্রষ্টদত াজ দয চদরদছন। াভন্ত্রগ্র বাদফ তাযা সুীর ভাজ ন্ত্রাদফ ন্ত্রযন্ত্রচত।
(খ)
মন্ত্রদ সস্বোদফী ন্ত্রাদফ সুীর ভাজ  এনন্ত্রজভ প্রাথন্ত্রভ বাদফ তাদদয ন্ত্রনজস্ব প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন
াঠাদভা  দ্ধন্ত্রতয
ন্ত্রন ট দাফদ্ধ, ন্ত্র ন্তু চূড়ান্ত ম িাদ তাযা যাদেয আইন ানুন  াভান্ত্রজ প্রথায াদছ দাফদ্ধ। যাে সক্ষেন্ত্রফদদল তাদদয াম িক্রদভ
আন্ত্রথ ি  অন্যান্য াতা প্রদান দয, এফং তাযা যাদেয াম িক্রদভ দমান্ত্রগতা প্রদান দয। ন্ত্র ন্তু তাদদয ভর াজ র যােী 
ব্যফান্ত্র
ভিবৃদত্তয ফাইদয সথদ উন্নদন াতা প্রদান এফং যােী  ব্যফাী প্রন্ত্রতষ্ঠান  াম িক্রদভয দাফদ্ধতা দৃশ্যভান দয
গণভানুদলয স্বাধীনতায ন্ত্রযয বৃন্ত্রদ্ধ  উন্নন েযান্ত্রিত যণ। গণতদিয ন্ত্রফ াদ তাযা গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া ারন যদত াদয।
(গ)
সুীর ভাদজয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধবৃে  এনন্ত্রজভদয াম িক্রদভ দরন্ত্রনযদক্ষতা ফজা যাখা, যাজননন্ত্রত ম্পৃিতা ন্ত্রযায যা
এফং ন্ত্রযচারনায সক্ষদে আন্ত্রথ ি স্বেতা অনুীরন যা তাদদয াম িক্রদভ শুদ্ধাচাদযয ভা াঠি ফদর ন্ত্রফদফন্ত্রচত। এফ সক্ষদে উন্নন
াধন অতযন্ত জরুন্ত্রয। এনন্ত্রজ-য াম িক্রভদ স্বেতয যা এফং তাদদয দাফদ্ধতা ন্ত্রনন্ত্রিত যায জন্য ম িাপ্ত আইন্ত্রন াঠাদভা সৃন্ত্রষ্ট,
স্বে ন্ত্রনদাগ দ্ধন্ত্রত প্রন্ত্রতষ্ঠা, য াদযয াংগঠন্ত্রন ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ  আভরাতান্ত্রি জটিরতা ন্ত্রনযন গুরুেপূণ ি।
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৩.৩.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 প্রদমাজয আইন্ত্রন াঠাদভয ভদধ্য এনন্ত্রজভদয াম িক্রভ ন্ত্রযচারনা;
 সুীর ভাদজয দরন্ত্রনযদক্ষ ভূন্ত্রভ া ারন;
 য ায, সুন্ত্রফধাদবাগী  াম িক্রদভ অংগ্রণ াযী এনন্ত্রজদদয দাফদ্ধতায উন্নন;
 এনন্ত্রজ-য াম ি য ন্ত্রযফীক্ষণ, আ-ব্যদয ন্ত্রাফ এফং মাফতী াম িক্রভ ংক্রান্ত তথ্য প্র াদয ব্যফস্থা প্রন্ত্রতষ্ঠা;
 এনন্ত্রজয াম িক্রদভ আভরাতান্ত্রি তা হ্রা  তায প্রায উৎান্ত্রত যণ।
৩.৩.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
দাফদ্ধ  গণভানুদলয উন্নদন অঙ্গী াযাফদ্ধ সুীর ভাদজয প্রন্ত্রতষ্ঠা।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয:
1. আইনপ্রদণতা, নীন্ত্রতন্ত্রনধ িায  গণভাধ্যদভয দঙ্গ অন্ত্রধ তয ন্ত্রভথন্ত্রিায সুদমাগ সৃন্ত্রষ্ট;
2. এনন্ত্রজদদয ন্ত্রনফন্ধদনয জন্য এ ন্ত্রনফন্ধন-ংস্থা প্রন্ত্রতষ্ঠা;
3. এনন্ত্রজ ংক্রান্ত আইন  ন্ত্রফন্ত্রধভদয াম ি য ফাস্তফান;
4. এনন্ত্রজভদয ন্ত্রনদাগ প্রন্ত্রক্রা স্বেতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ;
5. এনন্ত্রজদদয ভি াদণ্ড অন্ত্রধ তয দাফদ্ধতায ব্যফস্থা গ্রণ এফং নাগন্ত্রয দদয ভতাভত প্রদাদনয সুদমাগ সৃন্ত্রষ্ট;
6. প্রতযন্ত এরা া অন্ত্রতদন্ত্রযযদদয আথ ি-াভান্ত্রজ উন্নদনয রদক্ষয এনন্ত্রজদদয াম িক্রদভয ম্প্রাযণ;
7. এনন্ত্রজদদয গবদন িন্প দ্ধন্ত্রতদত ংস্কায াধন  তাদদয াম িক্রদভ অন্ত্রধ তয স্বেতা আনন।
৩.৩.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

াম িক্রভ
য ান্ত্রয নীন্ত্রতন্ত্রনধ িাযণভর 
অন্যান্য গুরুেপূণ ি ভিসূন্ত্রচ 
ভি াদণ্ডয ন্ত্রফলদ সুীর ভাদজয
দঙ্গ অন্ত্রধ তয ন্ত্রভথন্ত্রিায
(interaction) সুদমাগ সৃন্ত্রষ্ট

২.

এনন্ত্রজদদয াম িক্রদভ অন্ত্রধ তয
স্বেতা আনন

৩.

এনন্ত্রজদদয অবযন্তযীণ ন্ত্রনিণ
ব্যফস্থায উন্নন

৪.

এনন্ত্রজভদয প্রন্ত্রভত ন্ত্রাফযক্ষণ
 ন্ত্রনযীক্ষা-দ্ধন্ত্রত প্রফতিন

৫.

এনন্ত্রজ-য ন্ত্রনদাদগ স্বেতা ন্ত্রফধাদন
প্রদাজনী আইন/ন্ত্রফন্ত্রধ/ নীন্ত্রতভারা
প্রণন
এনন্ত্রজ  য াদযয উন্নন
াম িক্রদভয স্বদ্বততা ন্ত্রযায

৬.

ভিম্পাদন সূচ
আদান্ত্রজত সন্ত্রভনায, ভিারা,
ন্ত্রদম্পান্ত্রজাদভ সুীর ভাদজয
দস্যবৃে, এনন্ত্রজ  সস্বোদফী
প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয অংগ্রণ; সুীর
ভাদজয যাভি দান, তাদদয
গদফলণাভর াজ  বুন্ত্রদ্ধবৃন্ত্রত্ত
চচ িায ন্ত্রফ া
এনন্ত্রজ  স্থানী য ান্ত্রয
প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয ন্ত্রন ট দান্ত্রখরকৃত
ন্ত্রযদাট ি াড ি; ফাৎন্ত্রয ফাদজট
জনভদক্ষ প্র া;
দফাইদট ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ
াম িক্রভ উস্থান
এনন্ত্রজদদয সফা-প্রদান াযী,
সফা-গ্রীতাদদয ংগঠদনয
দ্ধন্ত্রত, উদেশ্য ম্পদ ি সুষ্ঠু তথ্য
রাব  অনুযণ
প্রন্ত্রভত ন্ত্রাফযক্ষণ  ন্ত্রনযীক্ষাি
দ্ধন্ত্রত প্রফন্ত্রতত

ভ
চরভান 
দীঘ িদভাদদ

দান্ত্রে
এনন্ত্রজ ন্ত্রফল
বুযদযা

াতা াযী
তত্ত্বাফধাদন:
প্রধানভিীয
াম িার

স্বল্পদভাদদ

এনন্ত্রজ ন্ত্রফল
বুযদযা

স্থানী য ায
িী উন্নন 
ভফা
ভিণার

দীঘ িদভাদদ

এনন্ত্রজভ;
এনন্ত্রজ ন্ত্রফল
বুযদযা

তত্ত্বাফধাদন:
প্রধানভিীয
াম িার

ভধ্যদভাদদ

এনন্ত্রজভ;
এনন্ত্রজ ন্ত্রফল
বুযদযা
এনন্ত্রজ বুযদযা

তত্ত্বাফধাদন:
প্রধানভিীয
াম িার
সরন্ত্রজদরটিব
 ংদ
ন্ত্রফল ন্ত্রফবাগ
তত্ত্বাফধাদন:
প্রধানভিীয
াম িার

স্বে ন্ত্রনদাগনীন্ত্রত প্রন্ত্রতান্ত্ররত

ভধ্যদভাদদ

য ায  এনন্ত্রজয উন্নন
ভিসূন্ত্রচ ম্পূয াম িক্রভ
ন্ত্রাদফ প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত

দীঘ িদভাদদ
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এনন্ত্রজভ;
এনন্ত্রজ ন্ত্রফল
বুযদযা

৩.৪ ন্ত্রযফায
৩.৪.১ সপ্রক্ষাট
ভানুদলয স্বনন্ত্রত জীফন  স্বনন্ত্রত তায ভর ন্ত্রবন্ত্রত্ত র ন্ত্রযফায সথদ গদড়-ঠা ভেদফাধ। জীফদনয অন্ত্রধ াং সক্ষদে ভানুল
সম স্বনন্ত্রত ভেদফাধ রারন  অনুযণ দয তায উৎ দে ন্ত্রযফায। স্র ফছদযয ঐন্ত্রতযফাী বযতা  ংস্কৃন্ত্রতয াদীঠ
ফাংরাদদ। এ ভাদজ ান্ত্রযফান্ত্রয ঐন্ত্রতয আফভান ার ধদয টিদ আদছ এফং তা বৃত্তয জনদগাষ্ঠীয জীফনধাযাদ ন্ত্রনন্ত্রিত যদছ।
ন্ত্র ন্তু াম্প্রন্ত্রত
াদরয নগযান, ন্ত্রফশ্বান, অথ িননন্ত্রত জীফদনয দ্রুত প্রায  উন্নন, প্রভেন্ত্রি, ন্ত্রফদলত তথ্য প্রভেন্ত্রিয ম্প্রাযণ,
গণভাধ্যদভয প্রায, সটন্ত্ররন্ত্রবন  প্রদভাদ-ফান্ত্রণদজযয ন্ত্রফদফাযণ, ব্যফা-ফান্ত্রণদজযয ন্ত্রফশ্বান  দ্রুত প্রায, স্বফন্ত্রশ্ব  সদী
যাজননন্ত্রত ব্যফস্থা  ংস্কৃন্ত্রত এফং ন্ত্রক্ষায ফান্ত্রণন্ত্রজয ী যণ ন্ত্রযফাদযয ংস্কৃন্ত্রতদ প্রভূতবাদফ প্রবান্ত্রফত যদছ এফং ঐন্ত্রতযফাী
ি যদছ। ব্যন্ত্রি  প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ম িাদ শুদ্ধাচায অনুীরনদ  তা প্রভূতবাদফ প্রবান্ত্রফত যদছ।
ভেদফাধদ দ্রুত ন্ত্রযফন্ত্রতত
৩.৪.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 ান্ত্রযফান্ত্রয ফন্ধন সুদৃঢ় যণ;
 ন্ত্রযফাদয স্বনন্ত্রত ন্ত্রক্ষাদানদ প্রান্ত্রযত  সজাযদায যণ;
 ‘সযার ভদডরদদয’ াম িক্রভ উৎান্ত্রত যণ।
৩.৪.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
ন্ত্রযফাযদ স্বনন্ত্রত ভেদফাদধয উৎ ন্ত্রাদফ পুনুঃপ্রন্ত্রতষ্ঠা যা।
দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয:
1. ন্ত্রশুদদয ভদধ্য স্বনন্ত্রত ন্ত্রক্ষা ন্ত্রফস্তাদযয সক্ষদে ন্ত্রযফাদযয ভূন্ত্রভ ায য গুরুে প্রদান যায সক্ষদে ন্ত্রতাভাতাদদয
উৎা সজাগাদনা;
2. নাগন্ত্রয দদয সস্বো-উদযাদগ উৎা প্রদান;
3. ‘সযার ভদডরদদয’ ভি  ীন্ত্রতযি প্রচায  প্রায ঘটাদনা;
4. ন্ত্রশুন্ত্র দায, ন্ত্রতাভাতা এফং স্থানী প্রন্ত্রতষ্ঠান তথা ন্ত্রফযার, ধভি  ন্যান্ত্রবন্ত্রত্ত প্রন্ত্রতষ্ঠান, ন্ত্রল্প  াংস্কৃন্ত্রত
সগাষ্ঠীয ভধ্য ায অন্ত্রধ তয সমাগাদমাগ উৎান্ত্রত যণ।
৩.৪.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

াম িক্রভ
ভিম্পাদন সূচ
ন্ত্রক্ষা-প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয দঙ্গ ভাতান্ত্রতাদদয বা অনুন্ত্রষ্ঠত  াম িক্রভ
(parents) ভত ন্ত্রফন্ত্রনভদয
ন্ত্রযচান্ত্ররত
আদাজন যা

ভ
চরভান

২.

ন্ত্রশু-ন্ত্র দায  তযণ-তরুণীদদয
সস্বোদফা, সদদপ্রভ 
জনদফাভর ভি াদণ্ড অংগ্রদণ
উৎা  াতা প্রদান
‘সযার ভদডরদদয’ ভি  ীন্ত্রতযি
প্রচায প্রায ঘটাদনা

উন্ত্রিন্ত্রখত ভি াদণ্ড ন্ত্রশুন্ত্র দায, তরুণ-তরুণীদদয
অন্ত্রধ াদয অংগ্রণ

চরভান

াম িক্রদভয প্রচায  প্রায
ি প্রন্ত্রতদফদন
ম্পন্ত্র ত

দীঘ িদভাদদ

ন্ত্রক্ষাগত  সাগত উন্নন ন্ত্রফলদ
ন্ত্রভউন্ত্রনটিন্ত্রবন্ত্রত্ত ন্ত্রশু  ভেফ োণ
স ন্দ্রভদ াতা দান

াম িক্রদভ ন্ত্রতাভাতায
উন্ত্রস্থন্ত্রত  অংগ্রণ

৩.

৪.

চরভান

দান্ত্রে
স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ, ন্ত্রক্ষা
ভিণার 
প্রাথন্ত্রভ 
গণন্ত্রক্ষা ভিণার
স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ,
ন্ত্রফযারভ
স্থানী য ায
প্রন্ত্রতষ্ঠান; ন্ত্রক্ষা
ভিণার; ংস্কৃন্ত্রত
ন্ত্রফল ভিণার
স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ

াতা াযী
ন্ত্রতাভাতা,
ন্ত্রফযার 
স্থানী য ায
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ
ন্ত্রতাভাতা,
সুীর ভাজ,
স্থানী য ায
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ
ন্ত্রভন্ত্রডা, সুীর
ভাজ
স্থানী য ায
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ

৩.৫ ন্ত্রক্ষা-প্রন্ত্রতষ্ঠান
৩.৫.১ সপ্রক্ষাট
ন্ত্রযফাদযয য সম প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয াম িক্রভ ভানুদলয স্বনন্ত্রত জীফদন ফদচদ সফন্ত্র  দীঘ িস্থাী প্রবাফ ন্ত্রফস্তায দয, তা র
ন্ত্রক্ষা-প্রন্ত্রতষ্ঠান। এফ প্রন্ত্রতষ্ঠাদন ন্ত্রশু-ন্ত্র দায, তরুণ-তরুণীযা সমভন ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ন্ত্রফলদ তথ্য, সফা  দক্ষতা রাব দয সতভনই স্বনন্ত্রত
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ধাযণা  প্রন্ত্রক্ষণ সদ থাদ । ফাংরাদদদ প্রাথন্ত্রভ  ভাধ্যন্ত্রভ ম িাদয ন্ত্রক্ষাদ্ধন্ত্রতয দ টি ধাযা যদদছ সমগুন্ত্ররয ভদধ্য ফাংরা
বালান্ত্রবন্ত্রত্ত ভরধাযায ন্ত্রক্ষা-ব্যফস্থা, ইংদযন্ত্রজ বালান্ত্রবন্ত্রত্ত ন্ত্রক্ষা-ব্যফস্থা, ধভী ন্ত্রক্ষাদ ন্ত্রন্দ্র  আযন্ত্রফ বালান্ত্রবন্ত্রত্ত ভাযাা
ন্ত্রক্ষা-ব্যফস্থা এফং ধভিন্ত্রক্ষায উদেদশ্য ন্ত্রভ ভাযাায ন্ত্রক্ষাধাযা উদিখদমাগ্য।  র ন্ত্রক্ষাধাযাই স্বনন্ত্রত তা ন্ত্রক্ষা সদা ,
তদফ এ ন্ত্রফলদ সুষ্ঠু তত্ত্বাফধাদনয অবাফ, এফং ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ধাযা গুরুে প্রদাদনয তাযতদম্যয াযদণ এগুন্ত্ররয াম ি ান্ত্রযতা তাযতম্য ঘটদছ।
৩.৫.২ চযাদরঞ্জ
এদক্ষদে প্রধান চযাদরঞ্জভ ন্ত্রননরূ:
 ন্ত্রক্ষা-প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয াম ি য াভান্ত্রজ তত্ত্বাফধান;
 স্বনন্ত্রত বাদফ শুদ্ধ জীফন গদড় সতারায সক্ষদে ন্ত্রক্ষা  ধভিন্ত্রফশ্বান্ত্রবন্ত্রত্ত প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয স্বতুঃতৎয ভূন্ত্রভ া ারন;
 া ন্ত্রক্ষণ দ্ধন্ত্রত ম িাপ্ত াভগ্রী  ম্পদ প্রদান।
৩.৫.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
স্বনন্ত্রত তা ন্ত্রক্ষায সক্ষদে াম ি য প্রবাফ-ন্ত্রফস্তায াযী প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ ন্ত্রক্ষা  ধভিন্ত্রবন্ত্রত্ত প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয প্রন্ত্রতষ্ঠারাব।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. স্বনন্ত্রত ভেদফাধ ন্ত্রফ াদ প্রাথন্ত্রভ  ভাধ্যন্ত্রভ ম িাদ াধাযণ  ধভিন্ত্রবন্ত্রত্ত ন্ত্রক্ষা-প্রন্ত্রতষ্ঠানদ অন্ত্রধ তয ক্ষভ
দয গদড় সতারায সক্ষদে াতা দান;
2. াধাযণ ন্ত্রক্ষায অন্ত্রফদেয অঙ্গ ন্ত্রাদফ স্বনন্ত্রত ন্ত্রক্ষায প্রায ঘটাদনা;
3. উন্ত্রিন্ত্রখত প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ স্থানী প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ  সুীর ভাদজয তদাযন্ত্র বৃন্ত্রদ্ধ  তাদদয সুান্ত্রয ফাস্তফান;
4. সভদদদয উবৃন্ত্রত্তয ন্ত্রযয বৃন্ত্রদ্ধ।
৩.৫.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

াম িক্রভ
প্রাথন্ত্রভ  ভাধ্যন্ত্রভ স্তদযয  র
ন্ত্রফযারদ স্বনন্ত্রত ন্ত্রক্ষা াম িক্রভ
সজাযদায যণ

২.

াধাযণ ন্ত্রক্ষা স্বনন্ত্রত ন্ত্রক্ষায
াঠক্রভ  উভেি ন্ত্রক্ষা-দ্ধন্ত্রত
প্রফতিন

৩.

ন্ত্রফযার  ধভিন্ত্রবন্ত্রত্ত
প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয তদাযন্ত্র দত স্থানী
য ায প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধদদয ম্পৃি যণ

৪.

সভদ-ন্ত্রশুদদয উবৃন্ত্রত্তয ন্ত্রযয
বৃন্ত্রদ্ধ

ভিম্পাদন সূচ
জাতী ঙ্গীদতয য স্বনন্ত্রত তা
ন্ত্রক্ষায াম িক্রভ ন্ত্রযচারনা;
 র ন্ত্রফযারদ ফস্কাউট 
গারিগাইড াম িক্রভ ফাস্তফান
প্রাথন্ত্রভ  ভাধ্যন্ত্রভ
স্তদযয ন্ত্রক্ষাসূন্ত্রচদত ধভী 
স্বনন্ত্রত ন্ত্রক্ষায অন্তভুিন্ত্রি
ন্ত্রনন্ত্রিত যণ
স্থানী য ায প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধগণ
তদাযন্ত্র াদম ি অন্তভুিি;
ন্ত্রনযদক্ষ ন্ত্রক্ষানুযাগী ব্যন্ত্রিফগ ি
ভিদ ম্যাদনন্ত্রজং ন্ত্রভটি
গঠিত
অন্ত্রধ ংখ্য সভদন্ত্রশুয
উবৃন্ত্রত্ত রাব

ভ
ভধ্যদভাদদ

দান্ত্রে
ন্ত্রক্ষা ভিণার;
প্রাথন্ত্রভ 
গণন্ত্রক্ষা ভিণার

াতা াযী
ধভি ন্ত্রফল
ভিণার

ভধ্যদভাদদ

ন্ত্রক্ষা ভিণার;
প্রাথন্ত্রভ 
গণন্ত্রক্ষা ভিণার

ধভি ন্ত্রফল
ভিণার

ভধ্যদভাদদ

ন্ত্রক্ষা ভিণার;
প্রাথন্ত্রভ 
গণন্ত্রক্ষা ভিণার

স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ

ভধ্যদভাদদ

ন্ত্রক্ষা ভিণার;
প্রাথন্ত্রভ 
গণন্ত্রক্ষা ভিণার

স্থানী য ায
ন্ত্রফবাগ

৩.৬ গণভাধ্যভ
৩.৬.১ সপ্রক্ষাট
( )
ভৄযণ এফং ইদর ট্রন্ত্রন প্রচায-ভাধ্যভ দমাদগ গঠিত ফাংরাদদদয গণভাধ্যদভ াম্প্রন্ত্রত াদর এ টি ন্ত্রফপ্লফ ংগঠিত
দদছ। ফতিভাদন ফাংরাদদদ ৪৭১টি স্বদন্ত্রন , াপ্তান্ত্র , ান্ত্রক্ষ , ভান্ত্র . স্বেভান্ত্র  লাণ্মান্ত্র ন্ত্রে া ন্ত্রভন্ত্রডা-ন্ত্ররস্টভুি (এয ভদধ্য
৩২০টি ংফাদে স্বদন্ত্রন )। ১১টি সফয ান্ত্রয এপ.এভ সফতাযদ ন্দ্র, ১৪টি ন্ত্রভউন্ত্রনটি সযন্ত্রড, সফ দ টি স দন্দ্রয ভাধ্যদভ য ান্ত্রয
সযন্ত্রড – ‘ফাংরাদদ সফতায’ এফং ৩টি য ান্ত্রয সটন্ত্ররন্ত্রবন চযাদনর এফং ২৭টি সফয ান্ত্রয চযাদনর ন্ত্রনন্ত্রভতবাদফ তথ্য ংগ্র, প্রচায
 ম্প্রচাদযয াজ দয চদরদছ। যােী  ব্যফা-প্রন্ত্রতষ্ঠান এফং সুীর ভাদজয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয াম িক্রদভ স্বেতা  দাফদ্ধতা
বৃন্ত্রদ্ধ, ন্ত্রবন্ত্রত্তীন  ন্ত্রফকৃত ংফাদ প্রচায সযাধ এফং এফ প্রন্ত্রতষ্ঠাদন ন্ত্রনদান্ত্রজত ব্যন্ত্রিফদগযি শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা গণভাধ্যদভয াম িক্রভ
অতযন্ত গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া ারন দয।

26

(খ)
ফাংরাদদদ গণভাধ্যভ ন্ত্রফপুর ন্ত্রযদয স্বাধীনতা সবাগ দয – ংফাদ ংগ্র, ন্ত্রনফ িাচন এফং প্রচায  ম্প্রচাদযয সক্ষদে
তাদদয য স ান যােী ন্ত্রনিণ প্রদাগ যা  না। তদফ, য ায ন্ত্রযচান্ত্ররত গণভাধ্যভ, সযন্ত্রড  সটন্ত্ররন্ত্রবন য ান্ত্রয
দৃন্ত্রষ্টবন্ত্রঙ্গ  উন্নন উদযাদগয য গুরুে ন্ত্রদদ তাদদয াম িক্রভ ন্ত্রযচারনা দয। তথ্য অন্ত্রধ ায আইন, ২০০৯ া ায পদর
াংফান্ত্রদ গণ দজ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ  অন্য প্র ায ংস্থা সথদ ংফাদ ংগ্র যদত ক্ষভ দেন।
(গ)
াংফান্ত্রদ দদয সক্ষদে পূণ ি ন্ত্রনযাদ অফস্থা ন্ত্রনন্ত্রিত যা ভাদক্ষ। খন খন তাদদযদ বীন্ত্রতপূণ ি  প্রন্ত্রতকূর
অফস্থায ভদধ্য াজ যদত ; তাযা ভাদঝভদধ্য ন্ত্রংতায ন্ত্র ায দে। এ ধযদনয ভস্যায ন্ত্রনযন যা প্রদাজন। াাান্ত্র
গণভাধ্যদভয অন্ত্রধ তয দাফদ্ধতা  সাগত স্বনন্ত্রত তা ফজা যাখা আফশ্য । খফয ন্ত্রযদফদনয সক্ষদে ফস্তুন্ত্রনষ্ঠতা অতযন্ত জরুন্ত্রয;
দক্ষতা  ন্ত্রনযদক্ষতায অবাদফ স ান স ান সক্ষদে ভ্রান্ত্রন্তপূণ ি  ক্ষাতভর খফয ন্ত্রযদফন্ত্রত দে। অবযন্তযীণ ন্ত্রনিণ-ব্যফস্থা প্রন্ত্রতষ্ঠা
দয এফং ব্যফান্ত্র স্বাদথ িয ্দ ি সথদ গণতান্ত্রি ভাজ প্রন্ত্রতষ্ঠা এফং অফাধ তথ্যপ্রফা ন্ত্রনন্ত্রিত যদণ গণভাধ্যভ গুরুেপূণ ি ভূন্ত্রভ া
যাখদফ, তা-ই প্রতযান্ত্রত।
৩.৬.২ চযাদরঞ্জ
 তথ্য অন্ত্রধ ায আইন, ২০০৯-এয আতা গণভাধ্যভ তৃি মান্ত্রচত তথ্য রাব;
 গণভাধ্যদভয ন্ত্রফ্যন্ত্রত ম্পদ ি সপ্র াউন্ত্রন্পদরয স্বতুঃপ্রবৃত্ত ব্যফস্থা গ্রণ;
 ব্যফান্ত্র  দরগত স্বাথ িভৄি ন্ত্রনযদক্ষ  স্বে গণভাধ্যদভয প্রন্ত্রতষ্ঠা;
 াংফান্ত্রদ দদয জন্য আচযণন্ত্রফন্ত্রধ প্রণন এফং এয অনুযণ;
 াংফান্ত্রদ দদযদ ান্ত্রফ ি ন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফধান।
৩.৬.৩ রক্ষয  সুান্ত্রয
রক্ষয
নাগন্ত্রয দদয ণ্ঠস্বয ন্ত্রাদফ স্বাধীন, ক্ষাতীন  দাফদ্ধ গণভাধ্যদভয প্রন্ত্রতষ্ঠা।
স্বল্পদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. ংফাদ ভীদদয ংফাদ ংগ্র, প্রন্ত্রক্রাজাত যণ  ন্ত্রযদফনায সক্ষদে সাগত দক্ষতায উন্নন;
2. গণভাধ্যদভয াতা ন্ত্রনন্ত্রফড় যাভিক্রদভ তথ্য অন্ত্রধ ায আইন ফাস্তফান;
3. য ান্ত্রয ন্ত্রফজ্ঞান নীন্ত্রত ম িাদরাচনা এফং এদত অন্ত্রধ তয স্বেতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ।
ভধ্য  দীঘ িদভান্ত্রদ সুান্ত্রয
1. াংফান্ত্রদ দদয সাগত দক্ষতায উন্নন;
2. গণভাধ্যভ-প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয জন্য প্রন্ত্রভত ম্পাদ ী নীন্ত্রত এফং এ সা ন্ত্রনদান্ত্রজত ব্যন্ত্রিদদয জন্য আচযণন্ত্রফন্ত্রধ
প্রফতিন;
3. জাতী  স্থানী ম িাদ মথামথ ান্ত্রযদতান্ত্রল  সুন্ত্রফধান্ত্রদ প্রদান;
4. গণভাধ্যদভয ম্পাদনা  ব্যফস্থানায পৃথ ী যদণয ভাধ্যদভ ম্পাদ ী স্বাধীনতা ন্ত্রনন্ত্রিত যণ।
৩.৬.৪ ভিন্ত্রয ল্পনা
ক্রন্ত্রভ
১.

াম িক্রভ
তথ্য অন্ত্রধ ায আইন প্রদাগ

২

ক্ষাতীন  স্বে য ান্ত্রয
ন্ত্রফজ্ঞান নীন্ত্রত অনুযণ

৩.

গণভাধ্যদভ শুদ্ধাচায ন্ত্রনন্ত্রিত যণ

৪.

াংফান্ত্রদ দদয জন্য ‘দজ
সফাদড িয’ সুান্ত্রয ফাস্তফান

৫.

ংফাদ ভীদদয ংফাদ ংগ্র,
প্রন্ত্রক্রাজত যণ  ন্ত্রযদফনায
সক্ষদে সাগত দক্ষতায উন্নন

৬.

গণভাধ্যদভয ‘াচডগ’ ন্ত্রাদফ সপ্র
াউন্ত্রন্পদরয সজাযদায যণ

ভিম্পাদন সূচ
ন্ত্রফন্ত্রধ  দ্ধন্ত্রত অনুাদয য ান্ত্রয
দপ্তয সথদ নাগন্ত্রয 
গণভাধ্যদভয তথ্য রাব
উন্ুি প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতায ভাধ্যদভ
য ান্ত্রয ন্ত্রফজ্ঞান প্রচান্ত্রযত

ভ
চরভান

দান্ত্রে
তথ্য
ন্ত্রভন

াতা াযী
তথ্য  অন্যান্য
ভিণার

স্বল্পদভাদদ

তথ্য
ভিণার

গণভাধ্যভ
ংস্থাভ;
য ান্ত্রয
প্রন্ত্রতষ্ঠানভ
তথ্য ভিণার;
সপ্র াউন্ত্রন্পর

গণভাধ্যভ ভীদদয জন্য
স্বল্পদভাদদ
আচযণন্ত্রফন্ত্রধ প্রণন, প্রন্ত্রতারন 
ফাস্তফান
গণভাধ্যভ ভীদদয দজ সফাদড িয
ভধ্যদভাদদ
সুান্ত্রয অনুমাী সফতন  অন্যান্য
সুন্ত্রফধান্ত্রদ রাব
ফহুভৄখী প্রন্ত্রক্ষণ স াদ ি ভী 
চরভান 
াংফান্ত্রদ দদয প্রন্ত্রক্ষণ রাব।
দীঘ িদভাদদ
ভ্রান্ত্রন্তপূণ ি  ক্ষাতদুষ্ট ংফাদ
অন্ত্রধ তয
প্রচায ন্ত্রনযন।
াম িক্রভ গ্রণ
গণভাধ্যদভয াম িক্রভ ম্পদ ি সপ্র স্বল্পদভাদদ এফং
াউন্ত্রন্পদরয ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফান
অব্যাতবাদফ
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গণভাধ্যদভয
ংস্থাভ
গণভাধ্যদভয
ংস্থাভ

তথ্য ভিণার

গণভাধ্যদভয
ংস্থাভ

তথ্য ভিণার

সপ্র
াউন্ত্রন্পর

গণভাধ্যভ
ংস্থাভ

৭.
৮.

াংফান্ত্রদ দদয জন্য ন্ত্রনযাদ
ভিন্ত্রযদফ সৃন্ত্রষ্ট
তথ্য ন্ত্রভদনয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধ

গণভাধ্যভ ভীদদয ন্ত্রফরুদদ্ধ
স্বল্পদভাদদ এফং
ন্ত্রংতায ঘটনায ন্ত্রনযন
অব্যাতবাদফ
তথ্য ন্ত্রভদনয জন্য ম িাপ্ত জনফর ভধ্যদভাদদ 
ন্ত্রনদাগ  উ যণ যফযা
অব্যাতবাদফ

স্বযাে
ভিণার
তথ্য
ভিণার

গণভাধ্যভ
ংস্থাভ
অথ ি ন্ত্রফবাগ 
জনপ্রান ভিণার

অধ্যা ৪: ফাস্তফান  উংায
৪.১ ফাস্তফান ব্যফস্থা
( )
যাদে  ভাদজ শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা য াদযয াংন্ত্রফধান্ত্রন  আইনগত স্থাী দান্ত্রে; সুতযাং য াযদ অব্যাতবাদফ এই
রদক্ষয াম িক্রভ ন্ত্রযচারনা যদত দফ। এই দন্ত্রররটিদত শুদ্ধাচায অনুযদণয সক্ষদে ন্ত্রফযভান আইন ানুন, প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ব্যফস্থা 
দ্ধন্ত্রতয এ টি ফহুধান্ত্রফস্তৃত  ন্ত্রম্মন্ত্ররত রূ ংদক্ষদ তুদর ধযা দদছ। এফ ব্যফস্থা  দ্ধন্ত্রতয উন্নন  ংস্কাদযয প্রস্তাফ যা
দদছ এদত। ভরত ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাদগয আতাধীন জনপ্রাদনয ভাধ্যদভই এই শুদ্ধাচায স ৌরটি ফাস্তফান যা দফ। স ৌরটিদত
যাদেয অন্য দুটি অঙ্গ – ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ এফং আইনবা এফং াংন্ত্রফধান্ত্রন  ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয জন্য ভিসূন্ত্রচ প্রস্তাফ যা
দদছ। শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায উচ্চ গুরুে ন্ত্রফদফচনা দয এফ প্রন্ত্রতষ্ঠান স্বতুঃপ্রদণান্ত্রদত দ ন্ত্রচন্ত্রিত থদযখা অনুযদণ ভিসূন্ত্রচ ফাস্তফান
যদফ ফদর প্রতযাা যা দে। ভিসূন্ত্রচ ফাস্তফাদনয রদক্ষয জনপ্রান এফ প্রন্ত্রতষ্ঠানদ
ান্ত্রযগন্ত্রয াতা সদদফ এফং ম্পদ
যফযা যদফ। সুীর ভাজ  ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায সক্ষদে জনপ্রান দমান্ত্রগতা প্রদান যদফ এফং
াম িক্রভ ন্ত্রযফীক্ষণ যদফ। স ৌরটিদত ন্ত্রচন্ত্রিত াম িক্রভ ভন্ত্রনধ িান্ত্রযত, ন্ত্র ন্তু শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায ন্ত্রফলটি স ান ভদয ন্ত্রযদয
ীন্ত্রভত ন; সুতযাং এই স ৌর অব্যাতবাদফ উন্নত  ন্ত্রযীন্ত্ররত যদত দফ; এফং ভিন্ত্রয ল্পনা প্রণন  ফাস্তফাদন
ন্ত্রযফতিন  উন্নন াধন যদত দফ।
(খ)
এই ‘শুদ্ধাচায স ৌর’টি ফাস্তফাদনয জন্য এ টি ‘জাতী শুদ্ধাচায উদদষ্টা ন্ত্রযলদ’ গঠন যা দফ। প্রধানভিীয সনতৃদে
ভন্ত্রিন্ত্রযলদদয দ জন দস্য, দ জন আইনপ্রদণতা, াংন্ত্রফধান্ত্রন  ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয দ জন প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রচফ, দ টি ভিণারদয ন্ত্রচফ, এনন্ত্রজ  সুীর ভাজ, গণভাধ্যভ এফং ব্যন্ত্রিখাদতয ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয -প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয দ জন
প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ ভিদ এই উদদষ্টা ন্ত্রযলদ গঠন যা দফ। সুীর ভাজ, ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয প্রন্ত্রতষ্ঠান  গণভাধ্যদভয দস্যগণ ন্ত্রযলদদ
য ায তৃি ভদনানীত দফন। এই উদদষ্টা ন্ত্রযলদ ফছদয অন্ততদক্ষ দু’ফায বা ন্ত্রভন্ত্ররত দফ এফং শুদ্ধাচায অনুীরন ম িাদরাচনা
ি ন্ত্রদক্-ন্ত্রনদদ িনা প্রদান যদফ। াদজয সুন্ত্রফধাদথ ি এ ন্ত্রযলদদয ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রভটি গঠন যা মাদফ।
 ন্ত্রযফীক্ষণ যদফ এফং এ ম্পন্ত্র ত
(গ)
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচদফয তত্ত্বাফধাদন ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয প্রান্ত্রন ংস্কায  ফাস্তফান অনুন্ত্রফবাদগয অন্ত্রতন্ত্রযি ন্ত্রচদফয
সনতৃদে ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয এ টি ইউন্ত্রনট ‘জাতী শুদ্ধাচায ফাস্তফান ইউন্ত্রনট’ ন্ত্রাদফ াজ যদফ।  র ভিণার/ন্ত্রফবাগ 
উন্ত্রিন্ত্রখত াংন্ত্রফধান্ত্রন  ংন্ত্রফন্ত্রধফদ্ধ প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ সজযষ্ঠ ভি তিাদদয ভিদ প্রধানভিীয অনুদভাদনক্রদভ ‘স্বনন্ত্রত তা ন্ত্রভটি’ গঠন
যা দফ। স্বনন্ত্রত তা ন্ত্রভটিয এ জন ভি তিাদ ‘সপা ার দন্ট’ ন্ত্রাদফ ভদনানীত দয উন্ত্রিন্ত্রখত প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ ‘শুদ্ধাচায
ফাস্তফান ইউন্ত্রনট’ প্রন্ত্রতষ্ঠা যা দফ। এনন্ত্রজ  ব্যফা-প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয শুদ্ধাচায ফাস্তফাদনয ন্ত্রফলান্ত্রদ তত্ত্বাফধান  ন্ত্রযফীক্ষণ যদফ
ি
মথাক্রদভ এনন্ত্রজ ন্ত্রফল বুযদযা  ফান্ত্রণজয ভিণার। ন্ত্রফযভান ‘অন্ত্রবদমাগ ব্যফস্থায সপা ার দন্ট’-স শুদ্ধাচায ম্পন্ত্র ত
াম িক্রদভয ‘সপা ার দদন্টয’ দান্ত্রে প্রদান যা সমদত াদয। ‘জাতী শুদ্ধাচায স ৌর ফাস্তফান ইউন্ত্রনট’ উন্ত্রিন্ত্রখত প্রন্ত্রতষ্ঠানদ
স্বনন্ত্রত তা সপা ার দন্ট-এয ভাধ্যদভ জাতী শুদ্ধাচায স ৌদর ন্ত্রফধৃত ভিন্ত্রয ল্পনা অনুযদণ ন্ত্রফস্তান্ত্রযত াম িক্রভ প্রণন 
ফাস্তফাদনয ন্ত্রনদদ িনা প্রদান যদফ।
(ঘ)
‘জাতী শুদ্ধাচায স ৌর’ ভদ ভদ ংদাধদনয প্রদাজন দফ। ‘জাতী শুদ্ধাচায উদদষ্টা ন্ত্রযলদ’-এয সুান্ত্রয এফং
ভাননী প্রধানভিীয অনুদভাদনক্রদভ এ স ৌরে ংদাধন যা মাদফ।
৪.২ ন্ত্রযফীক্ষণ  ম িাদরাচনা
( )
প্রধানভিীয সনতৃোধীন ‘জাতী শুদ্ধাচায উদদষ্টা ন্ত্রযলদদয’ ন্ত্রনদদ িনা অনুমাী ‘জাতী শুদ্ধাচায ফাস্তফান ইউন্ত্রনট’
ি  র নীন্ত্রত-ন্ত্রনধ িাযণ, াম িক্রভ-ফাস্তফান  তাদদয ভি, অগ্রগন্ত্রত ভোন এফং
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচদফয তত্ত্বাফধাদন শুদ্ধাচায ম্পন্ত্র ত
নতুন নীন্ত্রত  স ৌর প্রণদনয সক্ষদে স ন্দ্রী ‘সপা ার দন্ট’ ন্ত্রাদফ াজ যদফ। ভিণার  প্রন্ত্রতদফদদন উন্ত্রিন্ত্রখত
প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ গঠিত ইউন্ত্রনটভ তাদদয াম িক্রদভয ফাস্তফান অগ্রগন্ত্রত জাতী ফাস্তফান ইউন্ত্রনদট ন্ত্রযদাট ি যদফ এফং জাতী
ফাস্তফান ইউন্ত্রনট তা ভি যদফ। সুীর ভাজ  এনন্ত্রজভদয শুদ্ধাচায াম িক্রভ ম িাদরাচনা  ন্ত্রযফীক্ষণ যদফ এনন্ত্রজ
ন্ত্রফল বুযদযা, এফং সফয ান্ত্রয ন্ত্রল্প  ফান্ত্রণন্ত্রজয খাদতয শুদ্ধাচায াম িক্রভ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ফন্ত্রণ  ন্ত্রল্পন্ত্রভন্ত্রতয ভাধ্যদভ ফান্ত্রণজয
ভিণারদয স্বনন্ত্রত তা ন্ত্রভটি তৃি ম িাদরান্ত্রচত  ন্ত্রযফীন্ত্রক্ষত দফ। এই রদক্ষয এনন্ত্রজভদ  ন্ত্রল্প  ফন্ত্রণ ন্ত্রভন্ত্রতভদ
শুদ্ধাচায সপা ার দন্ট গঠদনয জন্য মথাক্রদভ এনন্ত্রজ ন্ত্রফল বুযদযা  ফান্ত্রণজয ভিণার গাইডরাইন প্রণন যদফ এফং তা
ফাস্তফাদন াতা প্রদান যদফ। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয ‘শুদ্ধাচায স ৌর ফাস্তফান ইউন্ত্রনট’ াংন্ত্রফধান্ত্রন ংস্থাভদ শুদ্ধাচায
স ৌর প্রন্ত্রতষ্ঠায সক্ষদে ‘স্বনন্ত্রত তা ন্ত্রভটি’  ‘সপা ার দন্ট’ গঠদন উৎা প্রদান যদফ এফং প্রদাজনী াতা সদদফ।
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ি  র প্রন্ত্রতদফদন ম িাদরাচনা  ভি দয তা জাতী উদদষ্টা
(খ)
‘জাতী শুদ্ধাচায ফাস্তফান ইউন্ত্রনট’ শুদ্ধাচায ম্পন্ত্র ত
ন্ত্রযলদদয ন্ত্রফদফচনায জন্য উস্থান যদফ। ফাস্তফান ইউন্ত্রনট জাতী উদদষ্টা ন্ত্রযলদদয  র ন্ত্রনদদ িনা  যাভি ভিণার 
অন্যান্য ইউন্ত্রনটদ অফগত যদফ এফং তাদদয ফাস্তফান ন্ত্রযফীক্ষণ যদফ। ন্ত্রযফীক্ষণ  ম িাদরাচনায জন্য ফাস্তফান ইউন্ত্রনট
প্রদাজনদফাদধ স ান উভেি প্রন্ত্রতষ্ঠানদ  ন্ত্রনদাগ যদত াযদফ। এদক্ষদে গদফলণা ন্ত্রযচারনা, ন্ত্রফদল প্রদাজদন তথ্য ংগ্র,
প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ব্যফস্থা  দ্ধন্ত্রতয উন্নন এফং সরা ফদরয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধয জন্য জাতী ইউন্ত্রনট মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ যদফ।

(গ)
য ান্ত্রয, সফয ান্ত্রয খাত  সুীর ভাদজয ব্যন্ত্রি  প্রন্ত্রতষ্ঠানদ দুনীন্ত্রত দভন  প্রন্ত্রতদযাধ এফং শুদ্ধাচায ারন  তাদত
াতাদাদনয জন্য পুযস্কৃত যদর ফ িদক্ষদে শুদ্ধাচায অন্ত্রধ তয উৎান্ত্রত দফ। সই রদক্ষয য ায ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রফবাগ, ব্যফা খাত 
সুীর ভাদজ শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠা  ন্ত্রফ াদ মাযা উদিখদমাগ্য অফদান যাখদফন, তাদদয জন্য ফান্ত্রল ি পুযস্কায প্রফতিন যদফ।
৪.৩ উংায
ফাংরাদদদয যাে  ভাদজ দুনীন্ত্রত দভন  শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায রদক্ষয এ টি ভন্ত্রিত উদযাগ ন্ত্রাদফ এই স ৌরেটি
প্রণন যা দদছ। এদত যাে, সুীর ভাজ  সফয ান্ত্রয খাদতয গুরুেপূণ ি প্রন্ত্রতষ্ঠানভদয ক্ষভতা বৃন্ত্রদ্ধয প্রস্তাফ যা দদছ।
ন্ত্রফযভান আইন ানুন, ন্ত্রনভনীন্ত্রতয ংস্কায াধন এফং প্রদাজনী সক্ষদে নতুন আইন  দ্ধন্ত্রত প্রণন দয ভর রক্ষয ফাস্তফাদনয
থা ফরা দদছ। শুদ্ধাচায প্রন্ত্রতষ্ঠায নতুন প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রন ন্ত্রফন্যা প্রস্তাফ যা দদছ।
এই স ৌরটি এ টি ন্ত্রফ াভান দন্ত্ররর। শুদ্ধাচাদযয য গুরুে ন্ত্রদদ ‘সপ্রন্ত্রক্ষত ন্ত্রয ল্পনা, ২০২১’-এ দুনীন্ত্রত দভনদ এ টি
আদোরন ন্ত্রাদফ গদড় সতারায অঙ্গী ায ব্যি যা দদছ। সই অঙ্গী াযদ
াম ি যবাদফ ফাস্তফাদনয রদক্ষযই য ায এই
‘শুদ্ধাচায স ৌর’ প্রণন দযদছ। আা যা মা সম, সানায ফাংরা গড়ায দথ এই স ৌর পরপ্রসূ ভূন্ত্রভ া যাখদফ।
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