
 

�াগতম জাতীয় 	
াচার কৗশল, তথ� অিধকার আইন ও অনসু�ানী 
সাংবািদকতা িবষয়ক "িশ#েণ   
 

"িশ#েণর যৗ'(কতা  
 
রাে�র অন�তম ল�� ও দািয়� হেলা আইেনর শাসন, সমতা, �মৗিলক মানবািধকার এবং ন�ায়িবচার 
�িত�া করা। এই ল�� অজ"েনর জন� �েয়াজন সুশাসন ও $%াচার �িত�া এবং রা�েক দনু&িতমু' 
রাখা। এই িবেবচনােবাধ �থেক ২০১২ সােল বাংলােদশ সরকার কতৃ"ক জাতীয় $%াচার �কৗশলপ0 গহৃীত 
হয়। রা�2য় জীবন এবং রা� পিরচালনার সকল ��ে0 সুশাসন, 34তা, 5নিতকতা ও সততা িন67ত 
করার এ8ট এক8ট �কৗশলগত জাতীয় দিলল। এই দিলেলর ল�� পুরেণ  অনুস;ানী সাংবািদকতা 
<=�পূণ " ভূিমকা পালন করেত পাের। আমরা জািন, সুশাসন ও দনু&িতমূ' সমাজ �িত�ায় িনরেপ� ও 
ব@িন� সাংবািদকতার <=� অপিরহায "।  আর সাংবািদকতা ও অনুস;ানী সাংবািদকতায় তথ� ও 
নিথপে0র <=� অপিরসীম। �য �কােনা �িতেবদন দৃঢ়ভােব �িত8�ত করার �মাণ িহেসেব �েয়াজন 
�াসিCক তথ� ও নিথপ0। �মাণ বা নিথপ0 সংDেহর অন�তম <=�পূণ " মাধ�ম তথ� অিধকার আইন। 
পিৃথবীর িবিভE �দেশ সাংবািদকেদর কােছ তাই তথ� অিধকার আইন �বশ জনি�য়। বাংলােদেশ ২০০৯ 
সাল �থেক তথ� অিধকার আইেনর যা0া $= হয়। বাংলােদেশর গণতH, সরকার এবং সরকােরর সােথ 
সI'ৃ সকল �শাসনেক 34, জবাবিদিহ ও গণমুখী কের �তালার অন�তম উপায় তথ� অিধকার আইন। 
�দেশ এ8ট একমা0 আইন যা নাগিরেকর �েয়ােগর ওপরই এর সফলতা িনভ"র কের।  
 
এই �েয়াজনেবাধ �থেক সাংবািদক ও নাগিরক সমােজর �নতৃবৃেLর জন� ‘জাতীয় $%াচার �কৗশল, 
তথ� অিধকার আইন ও অনুস;ানী সাংবািদকতা’ িবষেয় এই অনলাইনিভিNক �িশ�ণ8ট �ণয়ন করা 
হয়। এই �িশ�েণর মূল ল�� হেলা অংশDহণকারীেদর মেধ� জাতীয় $%াচার �কৗশল ও তা 
বাOবায়েনর উপায়সমহূ সIেক" সেচতনতা স8ৃP এবং যােত তথ� অিধকার আইন ব�বহার কের 
অনসু;ানী সাংবািদকতা চচ"ায় উৎকষ "তা সাধেন তােদর �পশাগত  দ�তা বৃ6% পায়। আমরা িবRাস কির, 
এই �িশ�েণ অংশDহণ কের জাতীয় $%াচার �কৗশেলর ল�� বাOবায়েন তথ� অিধকার আইন, 
অনসু;ানী সাংবািদকতা, অিভেযাগ �িতকার ব�বSা, Tইেসল �Uায়ার আইন ইত�ািদ হািতয়ার �েয়ােগর 
মাধ�েম �দেশ গণতH শ6'শালীকরণ ও সুশাসন �িত�ায় অংশDহণকারীেদর জন� অবদান রাখার অপবূ + 
সুেযাগ 5তির হেব। 
  
এই �িশ�ণ8ট অনলাইন 3-িশ�ণ, িভিডও  ও িমথ6Wয়া (Interactive) �সশেনর সমXেয় সুিবন�O। 
এখােন সব "েমাট িতন8ট মিডউল আেছ। এই মিডউল<িল সIE করেত অংশDহকারীেদর জন� ছয় 
সZাহ সময় রাখা হেয়েছ। �িত দুই সZােহ এক8ট কের মিডউল অংশDহণকারীেদর সIE করেত হেব। 
িনধ "ািরত সম�য় িনধ "ািরত মিডউেলর ওপর অংশDহণকারীরা িনেজেদর সুিবধামেতা সমেয় অনলাইেন 
লিগং করেবন। তারপর িভিডও �দখেবন, িনধ "ািরত আেলাচনাপ0<েলা পাঠ করেবন এবং সংি]P িবষেয়র 
ওপর িনেজর �বাঝাপড়া ও উপলি` 5তির করেবন। তারপর মিডউেলর সােথ সCিতপূণ " সংযু' কায "aম 
(Assignment) সIE করেবন এবং কুইেজ অংশDহণ করেবন। �েত�ক অংশDহণকারীেক িনধ "ািরত 
সমেয় িনধ "ািরত মিডউেলর ওপর কায "aম (Assignment) এবং কুইজ সIE করেত হেব। �িত8ট 
মিডউল �শেষ �েত�ক অংশDহণকারীেক এক8ট ৬০ িমিনেটর অনলাইন িমথ6cয়া (Online Interactive) 
�সশেন অংশDহণ করেত হেব, �যখােন সংি]P মিডউল8টর ওপর সংি�Z আেলাচনা ও �d-উNর পব " 
থাকেব। �িশ�ণ কায "aম সIE হেল এসাইনেমe ও কুইেজর উপর �াZ নfেরর িভিNেত �েত�ক 
অংশDহণকারী অেটা �জনােরেটড  (3য়ং6aয়ভােব) সা8ট"িফেকট পােবন। 
 



"িশ#েণর উে-শ� 
 

• সরকার কতৃ"ক গহৃীত জাতীয় $%াচার �কৗশল িবষেয় �পশাদার সাংবািদক ও নাগিরক সমােজর 
�িতিনিধেদর অবিহতকরণ ও সেচতনতা ব6ৃ%করণ। 

• জাতীয় $%াচার �কৗশেলর ল��সমূেহর স�C সCিত �রেখ এবং এর ল��সমূহ অজ"েন তথ� 
অিধকার আইন �েয়ােগর মাধ�েম অনুস;ানী সাংবািদকতা �জারদারকরণ। 

• নাগিরেকর �মতায়ন এবং অিধকার �িত�ায় তথ� অিধকার আইন �েয়ােগর �েয়াজনীয় দ�তা 
ব6ৃ%করণ। 

• অনসু;ানী সাংবািদকতার �কৗশল ও দ�তা ব6ৃ%র মাধ�েম সািব "কভােব সুশাসন �িত�ায় ভূিমকা 
পালেন �েয়াজনীয় স�মতা ব6ৃ%করণ যা নাগিরক �সবা এবং শাসন ব�বSায় সরকােরর 
কম "কােi 34তা ও  জবাবিদিহতা িন67েত সহায়ক হেব। 

 

"িশ#েণর কাঠােমা 
 
মিডউল -১ : জাতীয় 	
াচার কৗশল 

• িবষয় ১.১: $%াচার ও জাতীয় $%াচার �কৗশল ধারণা 
• িবষয় ১.২: জাতীয় $%াচার �কৗশেলর ���াপট, িভিN ও ল�� 
• িবষয় ১.৩: জাতীয় $%াচার �কৗশেলর মলূ উপাদান ও অkভl "' �িত�ানসমূহ 
• িবষয় ১.৪: জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়ন কাঠােমা 
• িবষয় ১.৫: জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়েনর �ধান �ধান টlলস বা হািতয়ার  
• (Tইেসল �Uায়ার এ�াo, অিভেযাগ িনpিNকরণ প%িত ইত�ািদ) 

 
মিডউল- ২ : তথ� অিধকার আইন 

• িবষয় ২.১: সুশাসন �িত�ায়/জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়েন তেথ� �েবশািধকােরর <=� 
• িবষয় ২.২: তথ� অিধকার আইন ২০০৯ : ���াপট, 3ীকৃিত ও <=� 
• িবষয় ২.৩: তথ� অিধকার আইেনর আওতায় ‘তথ�’ তথ� �দানকারী কতৃ"প� ও তথ��ািZ 

�6aয়া 
• িবষয় ২.৪: তথ� �ািZর আেবদন �6aয়া 
• িবষয় ২.৫: আিপল দােয়র ও িনqিN 
• িবষয় ২.৬: অিভেযাগ দােয়র ও িনqিN 
• িবষয় ২.৭: অ�দানেযাগ� তথ� এবং তথ� �দান �থেক দায়মু' �িত�ান 
• িবষয় ২.৮: 3-�েণািদত তথ� �কােশর ধারণা ও প%িত 
• িবষয় ২.৯: তথ� কিমশন: গঠন কাঠােমা, ভূিমকা ও কায "াবলী 
• িবষয় ২.১০: তথ� অিধকার আইন ২০০৯ সবল ও দবু "ল/দবূ "ল িদক 

 
মিডউল- ৩ : অনুস�ানী সাংবািদকতা  

• িবষয় ৩:১: সাংবািদকতা ও অনসু;ানী সাংবািদকতা 
• িবষয় ৩.২: জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়েন অনসু;ানী সাংবািদকতার <=� 
• িবষয় ৩.৩: অনসু;ানী �িতেবদন 5তিরর ধাপসমূহ 
• িবষয় ৩.৪: অনুস;ানী �িতেবদেনর জন� তথ� সংDেহর টlলস বা হািতয়ারসমূহ 
• িবষয় ৩.৫: অনসু;ানী সাংবািদকতায় তথ� অিধকার আইেনর <=�, �েয়াগ ও করণীয় 
• িবষয় ৩.৬: অনুস;ানী সাংবািদকতার চ�ােলtসমহূ ও তা উেNারেণর �কৗশল 
• িবষয় ৩.৭: তথ� অিধকার আইন িড6জটাল িনরাপNা আইেনর িবপরীেত র�াকবচ 



 

TRAINING OF 1ST PART [INCLUDE 3 SECTIONS]  
 

মিডউল-১ : জাতীয় 	
াচার কৗশল 

[SECTION -1]  
 
ভূিমকা ও উে-শ�:  
 
‘জাতীয় $%াচার �কৗশল’ হেলা এই �িশ�েণর �থম মিডউল। এ8ট �িশ�েণর মূলিভিN যােক 
িঘের পরবত& মিডউল দু8ট �ণীত হয়। এই মিডউেল জাতীয় $%াচার �কৗশল কী, �কান 
���াপেট এবং িকেসর ওপর িভিN কের এ8ট �ণীত হেলা, কীভােব এই �কৗশল বাOবায়ন হে4, 
কারা কীভােব এই �কৗশল বাOবায়েন দায়ব%, এই �কৗশেলর সফল বাOবায়েনর িক িক উপায় 
বা হািতয়ার রেয়েছ - এসব িবষয় িনেয় িবOািরত আেলাচনা রেয়েছ। জাতীয় $%াচার �কৗশল 
এক8ট <=�পূণ " জাতীয় দিলল। এই দিলল বাOবায়ন এককভােব সরকার এবং সরকাির 
দZর<িলর ওপর িনভ"র কের না। এর সফল বাOবায়েন নাগিরকেদরও িবশাল ভূিমকা রেয়েছ। 
তাই জাতীয় $%াচার �কৗশল সIেক" �েত�ক নাগিরেকর সুqP ধারণা থাকা দরকার। এই �বাধ 
�থেক নাগিরকেদর িবেশষ কের নাগিরক সমােজর �িতিনিধ ও সাংবািদকেদর উপেযািগতা মাথায় �রেখ 
এই মিডউেলর আেলাচনাসমূহ িবন�O করা হয়। 
 
এই মিডউেল অংশDহণ �শেষ, অংশDহণকারীরা- 

• $%াচার ও জাতীয় $%াচার �কৗশল সIেক" ধারণাসমূহ ব�াখ�া করেত পারেবন 
• বাংলােদেশ জাতীয় $%াচার �কৗশল �ণয়েনর ���াপট, �েয়াজনীয়তা, িভিN ও 

ল��সমূহ বণ "না করেত পারেবন 
• জাতীয় $%াচার �কৗশেলর পিরিধ, আওতাভl' �িত�ান এবং এর বাOবায়ন কাঠােমা 

উেvখ করেত পারেবন 
• জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়েনর উপায় বা হািতয়ার<িল িচিwত করেত পারেবন 

এবং এ<িল ব�বহােরর �েয়াজনীয়তা ও �6aয়া বণ "না করেত পারেবন। 
 
 

আেলাচ�িবষয়: ১.১: 	
াচার ও জাতীয় 	
াচার কৗশল স4েক+ ধারণা  
 



 
 

$%াচার >> জাতীয় $%াচার >> সুশাসন ও জাতীয় $%াচার>> বাংলােদেশ জাতীয় $%াচার 
�কৗশল 

 
‘	
াচার’ ধারণা 

$%াচার কথা8ট ‘$% ও আচার’ শেxর সমXেয় স8ৃP। $%, িনয়মানুবত& ও িনেদ"াষ �য আচরণ, 
তােকই $%াচার বলা যায়। তাই $%াচার বলেত আমরা সাধারণভােব আচরেণ, কেম " ও দািয়� 
পালেন $%তা চচ"া ও বজায় রাখার �য়াশেকই বুেঝ থািক। $%াচার শেxর অথ " চির0িন�া। 
সাধারণত ‘5নিতকতা ও সততা’ yারা �ভািবত আচরণ ও উৎকষ " সাধনেক $%াচার বলা হয়। 
$% বলেত সহজ ভাষায় পিব0, সাধু, খা8ঁট, পির{ার, �শািধত, িন{লুষ, িন{|ক, িনভl "ল ও 
িনেদ"াষ ইত�ািদ �বাঝায়। �কান মানুেষর চিরে0র 5বিশP� �কােশর জন� যখন সমাজ বা অন� 
�কউ এই অিভধান<েলার ব�বহার ও �েয়াগ কের, তখনই �সই মানুষ ‘$% মানুষ’ িহেসেব গণ� 
হন। ব�6' ও পািরবািরক, সামা6জক ও রা�2য় জীবেন সুশৃ}ল ও শািkপণূ " জীবন ধারেণর জন� 
ভােলা আচরণ, ভােলা রীিতনীিত, ভােলা অভ�াস রZ করােক $%াচার বলা হেয় থােক। 

ব�6' পয "ােয় $%াচার:  

ব�6' পয "ােয় $%াচার হেলা সততা ও 5নিতকতা yারা �ভািবত ব�6'র উৎকষ " আচরণ। এ 
আচরণ<িলর মেধ� রেয়েছ সত�বাদী হওয়া ও কােজ কত"ব�িন� হওয়া, আদশ ", রীিতনীিত ও 
মূলনীিতসমূহ �মেন চলা এবং এ<িল অজ"েন �িত~িতব% হওয়া। একজন মানুেষর 5নিতকতা 
িশ�া $= হয় পিরবাের এবং $%াচার অনুসরেণর ��ে0 এ8ট এক8ট <=�পূণ " �িত�ান। 
পেরর ধােপ আেছ িশ�া �িত�ান; 5নিতক জীবন গড়ার ��ে0 এর ভূিমকা অপিরসীম। 

�ািত�ািনক পয "ােয় $%াচার: 



ব�6'র সম8Pেতই �িত�ান স8ৃP হয় এবং তােদর স6�িলত ল��ই �িত�ােনর লে�� �িতফিলত 
হয়। �িত�ােনর $%াচােরর মেধ� �িত�ােনর নীিতমালা, ব�বSা ও কম "প%িত যথাযথ অনুসরণ 
অkভl "'। �যেহতl  �িত�ান<িল জনগেণর �নতৃে� পিরচািলত হয়, তাই �িত�ােনর $%াচার 
অজ"েনর জন� ব�6'র $%াচার অত�k <=�পূণ "। অথ "াৎ ব�6'র $%াচােরর ওপর �িত�ােনর 
$%াচার িনভ"র কের।  

জাতীয় পয "ােয় $%াচার: 

�িত�ান<িল সাধারণত: পারpিরক িনভ"রশীলতা ও আkঃসIেক"র মধ� িদেয় পিরচািলত হয়। 
জাতীয় পয "ােয় $%াচার িনভ"র কের মূলত: �দেশর �িত�ান বা সংSা<িল কত ভালভােব আkঃসIক", 
আkঃসহেযািগতা ও আkঃসমXয় বজায় �রেখ পিরচািলত হয়, তার ওপর। এসব �িত�ােনর আচরেণর 
সম8Pগত �ভাব এমন পিরেবশ 5তির কের �যখােন দনু&িতর ব�াপাের সহেজ �d উ�াপন করা যায়। 
এরকম এক8ট পিরেবশ 5তিরর জন� �েয়াজন দৃঢ় রাজৈনিতক সিদ4া। 

জাতীয় 	
াচার ধারণা 

১৯৯০ সােল Transparency International (TI) এর ব�বSাপনা পিরচালক �জেরিম পপ National 
Integrity System ধারণা8টেক 5বিRক পিরসের জনি�য় কের �তােলন। জাতীয় $%াচার হে4 এক8ট 
আদিশ "ক মানদi যা িনিদP জািতর বা সমােজর ঐিতহ�, সং�ৃিত, নীিত, �থা, ধম " �ভৃিতর উপর িভিN 
কের গেড় উঠা মানুেষর আচরেণর সম8P। ‘জাতীয় $%াচার’ ধারণা8ট ‘National Integrity System 
Temple’ ধারণার সােথ সCিতপূণ "। �টকসই উEয়ন, আইেনর শাসন, সকল নাগিরেকর জীবন যা0ার মান 
উEয়েন, �কবল আইন সভা, িবচার িবভাগ ও জন�শাসন নয়, নাগিরক সমাজ, িমিডয়া, �বসরকািরখাত 
এবং অন�ান� সকলেক তােদর $%াচার ব6ৃ% করা দরকার। যিদ এসব Oে�র �যেকান এক8ট $%াচার 
অনশুীলেন ব�থ " হয়, তাহেল ঘর8ট তার  ভারসাম� হারােব এবং �টকসই উEয়ন, আইেনর শাসন এবং 
জীবন যা0ার মান উEয়েনর ল��সমহূ অজ"ন ব�াহত 

হেব।  



জাতীয় $%াচার ব�বSা বা NIS �কবল উEয়নশীল �দেশ �য �বত"ন হয় তা নয়, অেনক উEত �দশ �যমন 
�নদারল�া�স, িনউ6জল�া� ইত�ািদ �দেশও এ ধরেনর NIS ব�বSার �চলন রেয়েছ। জাতীয় $%াচার 
এমন এক8ট ব�বSা যা ওপের উেvিখত O�<িলর $%াচার অনশুীলেনর ওপর িনভ"র কের।  

সমাজ ও রাে� দুন&িত দরু ও $%াচার �িত�ার �েচPা এেক অপেরর সেC অCািCভােব জিড়ত। রা� 
আইনকাননু �ণয়ন ও বাOবায়ন কের তােত অDণী ভূিমকা পালন কের, সমাজ তা �িতপালন কের; �সই 
সেC সমােজর নীিতেচতনা ও মূল�েবাধও রাে� �িতফিলত হয়। এই সIেক"র জটাজােল ব�6'-মানুেষর 
5নিতকতা ও $%তার উEয়ন ও �িত�া �যমন �েয়াজন, �তমিন তার সােথ যু'�প �িত�ানগত 
$%াচার উEয়ন ও �িত�া জ=ির।   

সুশাসন ও জাতীয় 	
াচার 

সুশাসন ও জাতীয় $%াচার অCািCভােব জিড়ত। ‘সুশাসন’ অথ " হেলা ভােলা শাসন। আর শাসন ধারণা8ট 
আমােদর কােছ নতlন নয়। এ8ট মানব সভ�তার মেতাই পুরেনা। শাসন বলেত সাধারণত িস%াk Dহণ 
�6aয়া বা আইন, নীিত, প%িত ইত�ািদ �ণয়ন �6aয়া এবং এসব  গহৃীত িস%াk/নীিত প%িত কায "কর, 
দ� ও ন�ায়সCতভােব বাOবািয়ত হওয়ার �6aয়ােক �বাঝায়। শাসন ধারণা8ট িবিভE পিরে�ি�েত 
ব�ব�ত হয় �যমন, করেপােরট শাসন, 5বিRক শাসন, জাতীয় শাসন, Sানীয় শাসন ইত�ািদ। শাসন 
�6aয়ায় আন�ুািনক বা অনানু�ািনক উভয় ধরেনর Actors  িস%াk Dহেণ য'ু থােক এবং আন�ুািনক 
বা অনানু�ািনক কাঠােমার মধ� িদেয় এসব িস%াk বাOবািয়ত হয়। সুতরাং শাসন �6aয়ায় অেনক 
Actors -এর মেধ� সরকার এক8ট <=�পূণ " Actor। অন�ান� Actors -এর মেধ� িমিডয়া, নাগিরক সমাজ, 
ব�বসায়ী ইত�ািদ বT Actors রেয়েছ । শাসন ধারণা8ট ন�ই দশেক িভEমা0া লাভ কের সুশাসন ধারণায় 
পিরবিত "ত হয়। মূলত: রাে�র নাগিরকমiলীর মেধ� সমতা িবধান, মানবািধকার সংর�ণ, রা�2য় 
কম "কােi নাগিরকেদর স6aয় অংশDহণ এবং সIেদর Sািয়�শীল ব�বSাপনা হেলা সুশাসন। সুশাসন 
হেলা এমন এক আদিশ "ক ব�বSা, যা এক8ট �দেশর রাজৈনিতক, অথ "ৈনিতক, সামা6জক ও সাং�ৃিতক 
উEয়ন ঘটায় এবং রা�2য় কােজ 34তা, জবাবিদিহতা, �শাসিনক দ�তা, আইেনর শাসন, মানবািধকার 
তথা গণতািHক ব�বSােক িন67ত করেত কায "কর ভূিমকা পালন কের। এক8ট রাে�র সুশাসেনর কত<িল 
5বিশেP�র ব�াপাের ইেতামেধ� এক8ট 5বিRক ঐক�মত� 5তির হেয়েছ। আর �স<িল 

হেলা:  
১.অংশDহণ: িস%াk Dহণ �6aয়ায় নারী ও পু=েষর অংশDহণ সুশাসেনর এক8ট <=�পণূ " 5বিশP� 
২.34তা: যথাযথ িনয়ম-নীিত �মেন িস%াk Dহণ ও তার বাOবায়ন এবং এই নীিত বা িস%াk যােদর 
�ভািবত করেব তােদর জন� তথ� পাওয়ার সুেযাগ থাকা 
৩. জবাবিদিহতা: এ8ট সুশাসেনর অন�তম চািবকা8ঠ। এর অথ " হেলা জনগেণর কােছ সরকার ও �শাসেনর 
জবাবিদিহতা 



৪.ঐক�মেতর শাসন: সমােজ িভEমত ও পথ থাকা 3াভািবক। এসেবর মেধ� বহৃNর 3ােথ " ঐক�মত� 5তির 
করা 
৫. সংবেদনশীলতা: এক8ট য6ু'সCত সময়সীমার মেধ� জনগেণর চািহদা অনযুায়ী �সবা �দান করা 
৬. আইেনর শাসন: যথাযথ আইিন কাঠােমা এবং তাির িনরেপ� �েয়াগ   
৭. সুেযােগর সমতা ও অkভূ"6'তা: ধম ", বণ ", িলC, এবং জািত িনিব "েশেষ সকেলর জন� সমান সুেযাগ 5তির 
এবং িস%াk Dহণ �6aয়ায় অkভূ"' করা 
৮. দ�তা ও কায "কািরতা: িস%াk বা নীিতর দ� ও কায "কর �েয়াগ 
নাগিরেকর �মৗিলক মানবািধকার, রাজৈনিতক, অথ "ৈনিতক ও সামা6জক সাম� এবং 3াধীনতা ও সুিবচার 
িন67ত করার জন� সুশাসন �িত�া রাে�র আবশ�কীয় কত"ব�। �সই সুশাসন �িত�ায় দুন&িত দমন এবং 
$%াচার �িতপালন এক8ট <=�পূণ " এবং অপিরহায " পরােকৗশল। জাতীয় $%াচােরর মূল ল�� হল 
$%াচার চচ"া ও দনু&িত �িতেরােধর মাধ�েম রা� সমােজ সুশাসন �িত�া করা।  
 
বাংলােদেশ জাতীয় 	
াচার কৗশল 

বাংলােদেশর 3াধীনতার প�াশ বছর �পিরেয় �গেলও aমাগত রাজৈনিতক দবৃু "Nায়েনর যাতাকেল এবং 
িবিভE অথ "-সামা6জক প7াদপদতা ও �িতব;কতার কারেণ সুশাসন িন67ত করা স�ব হয়িন। সুশাসন 
িন67ত করার ��ে0 দনু&িত, আমলাতািHকতা, দাির��, সরকাির কােজ জনগেণর কায "কর অংশDহণ না 
থাকা সেব "াপির �শাসিনক এবং রাজৈনিতক জবাবিদিহতার অভাব �ধান অkরায় িহেসেব কাজ করেছ। 

�দেশ রা�2য় কােজ 34তা এবং জবাবিদিহতা এবং দনু&িত দমন ও সুশাসন �িত�ায় িবিভE সময়  বTিবধ 
আইন, িবিধ-িবধান �ণয়ন করা হেয়েছ িক� দনু&িতেক দমন করা স�ব হয়িন। 

এই ���াপেট সুশাসন �িত�ায় $%াচার �কৗশল বাOবায়েনর িবষয়8ট িনেয় িবিভEমুখী আেলাচনা হয়। 
িবশ}ৃলা, অিনয়ম, অসাধুতা ও অৈনিতকতার চচ"ােরােধ সুশাসন �িত�া এবং দনু&িত দমেন $%াচার 
�িতপালন অত�k <=�পূণ " িবষয় িহেসেব �তীয়মান হয়। রাে�র সকল উEয়ন ও সম6ৃ%র মূল 
�ক�িবLেুত রেয়েছ �দেশর �সবা খাত। �সখােন শ}ৃলা, সুশাসন এবং সেব "াপির $%াচার �িত�া ছাড়া 
সম6ৃ% ও উEয়েনর আশা করা বথৃা। $%াচােরর চচ"া না থাকেল িবশ}ৃলা, অিনয়ম, দনু&িত সহসাই বাসা 
বােঁধ। ফেল সম6ৃ% ও উEয়ন �6aয়া চরম Tমিকর মেধ� পেড়। 

আমােদর রাে�র অন�তম ল�� ও দািয়� হেলা আইেনর শাসন, সমতা, �মৗিলক মানবািধকার এবং 
ন�ায়িবচার �িত�া করা। এই ল�� অজ"েনর জন� �েয়াজন সুশাসন ও সকল ��ে0 $%াচার �িত�া 
এবং রা�েক দনু&িতমু' রাখা। এই িবেবচনােবাধ �থেক বাংলােদশ সরকার কতৃ"ক ২০১২ সােল জাতীয় 
$%াচার �কৗশলপ0 �ণীত হয়। 

রা�2য় উেদ�াগ Dহণ ও সামা6জক আেLালন গেড় �তালার লে�� রা�2য় এবং অরা�2য় /সরকাির ও 
�বসরকাির �িত�ান সমুেহর প%িতগত সং�ার, দ�তা উEয়ন এবং সেব "াপির এক8ট সমিXত ও 
সংঘব%  উেদ�াগ Dহেণর মাধ�েম $%াচারেক এক8ট আেLালন িহেসেব গেড় �তালা অত�k জ=ির। 
আর এই কােজ সবেচেয় <=�পূণ " ভূিমকা পালন করেত পাের �পশাদার সাংবািদক এবং নাগিরক 
সমােজর স6aয় �িতিনিধরা।  

 

  
আেলাচ� িবষয় ১.২: জাতীয় 	
াচার কৗশেলর "#াপট, িভি6 ও ল#� 



 

জাতীয় $%াচার �কৗশল �ণয়েনর ���পট ও �যৗ6'কতা> জাতীয় $%াচার �কৗশেলর সাংিবধািনক 
3ীকৃিত ও িভিN> জাতীয় $%াচার �কৗশেলর ল��-িভশন ও িমশন 

 
জাতীয় 	
াচার কৗশল "ণয়েনর "#াপট ও যৗ'(কতা 

অেনক �েচPা ও জাতীয় ও আkজ"ািতক ঘটনা, নীিত, �িত~িত এবং নাগিরক সমােজর 
অব�াহত চাপ বাংলােদেশ জাতীয় $%াচার �কৗশল �ণয়েন ভূিমকা রােখ। �কান �কান 
�যৗ6'কতার ওপর দািঁড়েয় এই �কৗশলপ0 �ণীত হয় তা এখােন বণ "না করা হেলা। 

দুন&িতর �বণতা বৃ6% �রােধ সরকােরর অবSান 
 
রা� ও সমােজর িবিভE পিরিSিতেত দুন&িত �িতেরােধর জন� সরকার িবিভE আইন-কানুন, �থা, প%িত, 
এবং �ািত�ািনক ব�বSার �বত"নসহ িবিভE উEয়ন উেদ�াগ Dহণ কেরিছল। আশা করা হেয়িছল �য, 
এ<িল দনু&িত �িতেরােধ কায "কর ভূিমকা রাখেব। িক� বাOেব �তীয়মান হয় �য, দ� ও কায "কর 
�েয়ােগর অভােব এ<িলর মাধ�েম কা��ত ফল পাওয়া যা64ল না। িবিভE আইন ও কায "aেমর মেধ� 
সমXয় সাধনও এখােন এক8ট বড় বাধা হেয় দাড়ঁাল। এছাড়া, �দেশ সরকাির, �বসরকাির এবং এন6জও 
খােতও উEয়ন কম "কােiর ব�াপক �সার ঘেটেছ এবং এর সােথ িবপুল সIেদর সংেযাগও ঘেটেছ। ফেল 
আেগর সাংগঠিনক ব�বSা ও প%িতর মাধ�েম এ<িলর সু� বাOবায়ন �ায় অস�ব হেয় পেড়েছ। এেত 
সরকাির ব�বSাপনা ও উEয়েনর সেC সংি]P �লাকজেনর দুন&িতর সুেযাগও বৃ6% �পেয়েছ। সেব "াপির 
সামা6জক মূল�েবােধর অব�য়জিনত কারেণ সমােজ দুন&িতর �বণতা মারা�কভােব �বেড় �গেছ। এই 
পিরিSিতেত সমিXত �েচPার অংশ িহেসেব সকল উেদ�ােগর কায "কািরতা বৃ6%র লে��ই সরকােরর মেধ� 
$%াচার �কৗশল �ণয়েনর তািগদ স8ৃP হয়। 
 
জািতসংঘ দনু&িত িবেরাধী সনেদর অCীকার বাOবায়ন ও নাগিরক সমােজর দািব 
 
3াধীনতা লােভর $= �থেক বাংলােদশ জািতসংেঘর গহৃীত সকল নীিত ও কনেভনশেন অব�াহতভােব 
সমথ "ন �দান কের আসেছ। আেমােদর সংিবধােনর ২৫ অনেু4েদ উেvখ আেছ �য, ‘..... আkজ"ািতক 
আইেনর ও জািতসংঘ সনেদর নীিতসমূেহর �িত �%া --- এই সকল নীিত হইেব রাে�র আkজ"ািতক 
সIেক"র িভিN--।’ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) জািতসংেঘর এক8ট 
উেvখেযাগ� কনেভনশন। দনূ&িত িনমু "েলর জন� �ফৗজদারী আইনগত ব�বSা Dহণ ও আkজ"ািতক 
আইেনর মাধ�েম দনূ&িতর �িতকার ছাড়াও দুন&িতর ঘটনা যােত না ঘেট তার জন� �িতেরাধমূলক ব�বSা 
Dহণেক সবেচেয় �বিশ <=� �দওয়া হেয়েছ এই কনেভনশেন। এই কনেভনশেনর ৫.১ অনুে4েদ 
উেvখ আেছ �য, ‘�েত�ক সদস�রা� তার আইন ব�বSার �মৗিলক নীিতমালা অনযুায়ী কায "কর ও সমিXত 
দনু&িতিরেরাধী নীিত �ণয়ন করেব যা সমােজর অংশDহণেক বৃ6% করেব এবং আইেনর শাসন, 
জনসIদ এবং জনসংেযােগর উপযু' ব�বSাপনা সততা, 34তা এবং জবাবিদিহ নীিতর �িতফলন 
ঘটােব। বাংলােদশ এই কনেভনশেনর এক8ট অনুসমথ "নকারী �দশ এবং এ নীিত বাOবায়েন 
অCীকারাব%। অন�িদেক, নাগিরক সমাজও এই অCীকার �িতপালেনর ব�াপাের মােঠ �যমন �সা�ার 
িছল �তমিন অব�াহত চাপ স8ৃP কের �রেখিছল সরকােরর ওপর। এই ���াপেট জািতর কােছ জাতীয় 
$%াচার �কৗশল �ণয়ন ও বাOবায়ন <=�পূণ " হেয় উেঠ। 
 
দনু&িত িবOােরর ��ি�েত রাজৈনিতক দল<েলার অCীকার এবং সরকােরর আইনগত ও �শাসিনক 
পদে�প 



 
২০০৮ জাতীয় িনব "াচেন বাংলােদশ আওয়ামীলীগসহ �িতy�ী �ায় সকল রাজৈনিতক দল তােদর 
িনব "াচনী ইশেতহাের দনু&িতর িব=ে% লড়াই চািলেয় যাবার অCীকার কেরেছ। এসব ইশেতহাের দনু&িতর 
িব=ে% বTমূখী ব�বSা Dহেণর কথা উেvখ করা িছল। এই �িত~িতর অংশ িহেসেব তৎকালীন সরকার 
�ািত�ািনক সং�ার সাধন, নতlন িনয়ম, নীিত ও আইন �ণয়ন এবং দনু&িতর িব=ে% নানা ব�বSা Dহেণর 
মাধ�েম রা� ও সমােজ $%াচার �িত�ার �েচPা অব�াহত �রেখেছ। এই সমেয় সরকার জন<=�পূণ " 
অেনক আইন ও নীিত �ণয়ন কের। �য<েলার মেধ� ‘তথ� অিধকার আইন ২০০৯, �ভা'া অিধকার 
সংর�ণ আইন ২০০৯, জাতীয় মানবািধকার কিমশন আইন ২০০৯, সHাস িবেরাধী আইন ২০০৯, 
সরকাির অথ " ও বােজট ব�বSাপনা আইন ২০০৯, পািরবািরক সিহংসতা (�িতেরাধ ও সরু�া) আইন 
২০১০, জাতীয় িশ$�ম িনরসন নীিত ২০১০ ইত�ািদ’ <=�পূণ "। সামিDকভােব দনু&িতর িব=ে% এসব 
রাজৈনিতক দল<িলর ঐক�মত� এবং আইন কাননু ও িনয়ম নীিত জাতীয় $%াচার �কৗশল �ণয়েন ও 
�িতপালেন অবদান রােখ। 
 
ষ� প�বািষ "ক পিরক�না,�পক� ২১ এবং বাংলােদশ পিরে�ি�ত পিরক�না ২০১০ - ২০২১ এ 
সরকােরর দনু&িত িবেরাধী অবSােনর �িতফলন 
 
�থম ও িyতীয় ‘দাির�� িবেমাচন �কৗশলপে0’ দনু&িতেক উEয়েনর এক8ট �ধান �িতব;ক িহেসেব 
িচিwত করা হেয়িছল। ষ� প�বািষ "ক পিরক�না (২০১১ - ২০১৫ দিলল8টর ‘দনু&িত িনয়Hণ’ িশেরানাম 
উপ-অনেু4েদ সরকার দনু&িত সুরাহা করার <=� 3ীকার কের এবং অিধকতরহাের E-governance 
ব�বহার কের, িস8টেজন চাট"ার �ণয়ন কের, নাগিরেকর তথ��ািZর অিধকার �দােনর প%িত �িত�া 
কের দুন&িতর সুেযাগ �ােসর ওপর <=� �দান করা হেয়েছ। �পক� ‘২১ বাOবায়েনর লে�� �ণীত 
পিরে�ি�ত পিরক�না ২০১০ -২০২১ এ দনু&িত দমেনর উেদ�াগেক এক8ট আেLালন িহেসেব অিভিহত 
কের সরকাির কােজ ‘জবাবিদিহতা ও 34তা �িত�া’, ‘34 সংDহ প%িত �িত�া’, ‘5নিতকতা ও 
মূল�েবােধর উEয়ন সাধন’, ‘কায "কর ন�ায়পাল �িত�া’ এবং ‘আইন-শ}ৃলা’ প%িতর উEয়েনর ওপর 
<=�ােরাপ কেরেছ। সরকাির দিলেল দনু&িত িবেরাধী এই অবSান জাতীয় $%াচার �কৗশল �ণয়েনর 
িভিN কের �দয়। 
 
সরকাির কম "কােi 34তা ও জবাবিদিহতা �িত�ায় তথ��য6ু'র ব�বহার �রািXত করার উেদ�াগ 
 
সরকাির �বসরকাির অিফস-আদালত এবং বািণ6জ�ক �িত�ানসমূেহ তথ� �য6ু'র ব�বহার অিত সহেজ 
কম "কােiর 34তা ও জবাবিদিহতা �িত�া করেত পাের। ভূিম �রকড ", থানায় সাধারণ ড ােয়ির, মূল� 
সংেযাজেনর িহসাব, িশ�া �িত�ােন ভিত" বা পরী�া ইত�ািদ িবষেয় তথ� �য6ু'র ব�বহার দনু&িত �াস 
করেত স�ম। �স কারেণ সরকার তথ� �য6ু'র ব�বহার �তািয়ত করার কম "সূিচ Dহণ কেরেছ, যা 
জাতীয় $%াচার �ণয়েনর গিতেক �রািXত করেত <=�পূণ " অবদান �রেখেছ। 
 

বাংলােদেশর সংিবধােন জাতীয় 	
াচার কৗশেলর �ীকৃিত 
 
দীঘ " নয় মােসর র'�য়ী সংDাম, 60শ ল� শহীেদর র' আর দুই ল� মা �বােনর স�েমর িবিনমেয় 
অ6জ"ত আমােদর এই 3াধীনতা। এই 3াধীনতা সংDােমর মূল চািলকাশ6' িছল এক8ট সুখী, সম%ৃ, 
শািkপূণ " সমাজ গঠন। বাংলােদেশর 3াধীনতার �ঘাষণাপে0 জনগেণর জন� সাম�, মানিবক ময "াদা ও 
সামা6জক সুিবচার িন67তকরেণর কথা বলা হেয়িছল। এ লড়াইেয়র মধ� িদেয় �য সংিবধান আমরা লাভ 
কেরিছ, �স সংিবধােনর �চতনা হেলা, ‘বাংলােদশ হেব এক8ট ন�ায়িভিNক, $%াচারী সমাজ, এর 
নাগিরকবৃL, পিরবার, বা�2য় �িত�ান, ব�বসা �িত�ান এবং িসিভল �সাসাই8ট হেব দনু&িতমু' ও 



$%াচারী’। ব�6' মানুেষর জীবন ও সIিNর িনরাপNা এবং তােদর অিধকার সংর�ণসহ সাংিবধািনক 
�মৗিলক অিধকার �িত�ার জন� রা� আইন-কানুন িবিধিবধান �ণয়ন কের এবং তা বাOবায়ন কের। 
১৯৭২ সােলর ৪ নেভfর গহৃীত আমােদর সংিবধােন রা� পিরচালনার কত<িল মূলনীিত িনধ "ািরত 
হয়/হেয়েছ। এই মূলনীিত<েলা হেলা: 
 

১. মানুেষর উপর মানুেষর �শাষণ �থেক মু' ন�ায়ানগু ও সাম�বাদী সমাজ িনম "াণ িন67তকরণ 
(১০ অনুে4দ); 
২. �মৗিলক মানবািধকার ও 3াধীনতা িন67তকরণ (১১ অনেু4দ); 
৩. মানবসNার ময "াদা ও মূেল�র �িত �%ােবাধ িন67তকরণ (১১ অনুে4দ); 
৪. সকল নাগিরেকর জন� সুেয়ােগর সমতা িন67তকরণ (১৯ অনুে4দ); 
৫.নাগিরকেদর মেধ� সIেদর সুষম বeন এবং সম সুেযাগ-সুিবধা িন67তকরণ (১৯ অনুে4দ); 
৬. জাতীয় জীবেনর সব "Oের নারীর অংশDহণ ও সুেযােগর সমতা িন67তকরণ (১৯ অনুে4দ); 
৭. �েত�েকর �যাগ�তা িবেবচনা কের কম "ানুযায়ী পাির�িমক িন67তকরণ (২০ অনেু4দ) 
৮. �কান ব�6'েক অনুপা6জ"ত আয় �থেক অসমথ "করণ ( ২০ অনুে4দ); 

 
জাতীয় $%াচার �কৗশল এই �চতনা ও মূলনীিতসমূেহর অিবে4দ� অংশ এবং এ<িলই এই �কৗশলপ0 
�ণয়েনর মূল িভিN। কােজই রা� ও সমােজ কায "করভােব ন�ায় ও সততা �িত�া এবং সফলতার সেC 
দনু&িত �িতেরাধ এবং সব "0 $%াচার �িত�া করা সরকােরর এক8ট মূলনীিত। 
 
জাতীয় 	
াচার কৗশেলর ল#� - িভশন ও িমশন 
 
জাতীয় $%াচার �কৗশেলর ল�� বা �পক� বা  িভশন: সখুী সমৃ
 সানার বাংলা 
 
জাতীয় $%াচার �কৗশেলর িমশন বা অিভল��: রা9:য় "িত;ান ও সমােজ সশুাসন "িত;া 
 
এই �কৗশল8টর �পক� বা ল�� হল ‘সুখী সম%ৃ �সানার বাংলা গড়ার �ত�য়’ রা� এবং সমাজ 
িহেসেব এ8টই বাংলােদেশর গkব�; আর �সই গkেব� �পৗ�ছােনার জন� রা� এবং সমােজ 
সুশাসন �িত�া সবেচেয় জ=ির কাজ। জাতীয় $%াচার �কৗশল সুশাসন �িত�ার ��ে0 
<=�পূণ " এক8ট �কৗশলপ0 িহেসেব িবেবিচত এবং সরকার <=�পূণ " অবলfন িহেসেব এ8ট 
�ণয়ন কেরেছন। $ধুমা0 দুন&িত উৎপাটন নয়, বরং সমাজ ও রাে� এক8ট ন�ায়িভিNক ব�বSা 
5তিরর �ত�াশায় ২০১২ সােল �কৗশল8ট �ণীত হয়। 



 

ব�6' মানুেষর 5নিতকতার িশ�া $= হয় পিরবার �থেক। তার পেরর ধাপ িশ�া �িত�ান। 
$%াচার �িত�ায় এসব �িত�ােনর ভূিমকা অপিরসীম। জাতীয় $%াচার �কৗশল এ<িলর মেধ� 
5নিতকতা ও সততা অনুশীলেনর ওপর �জার �দান কেরেছ। সরকাির িনব "াহী িবভােগর 
জন�শাসন ও Sানীয় সরকার �িত�ানসমূহ সরকাির কম "কােiর �ক�িবL।ু এসব �িত�ােন 
34তা, জবাবিদিহতা ও দায়ব%তা �িত�া এবং এ<িলেত িনযু' কম "কত"া-কম "চারীেদর দুন&িত 

�িতেরাধ ও $%াচার �িত�ায়ই জাতীয় $%াচার �কৗশল8টর মূল ল��।  

[SECTION - 2]  

আেলাচ� িবষয়: ১.৩: জাতীয় $%াচার �কৗশেলর মূল উপাদান ও অkভl "' 
�িত�ানসমূহ 
 

মূল উপাদান 
 
জাতীয় $%াচার �কৗশল আমােদর সমাজ ও রাে�র ঐিতহ�, সং�ৃিত, সংিবধান, �িত�ান, আইন কাননু 
এবং এর বাOবায়েনর সােথ জিড়েয় আেছ। $ধমুা0 দনু&িতর মূেলাৎপাটন নয়, বরং সমাজ ও রাে� 
এক8ট ন�ায়পরায়ণতািভিNক ব�বSা 5তির করার �ত�াশায় ২০১২ সােল �কৗশল8ট �ণীত হয়। জাতীয় 
$%াচার �কৗশেলর মূল উপাদান হেলা $%াচার। আর $%াচােরর �িতফলন ঘেট 5নিতকতা ও সততার 
অনশুীলন এবং এর মাধ�েম আচরণগত উৎকষ "তা সাধেনর মধ� িদেয়। ব�6' পয "ায় �থেক এই $%াচার 



সূচনা হেত হয়। ব�6'র দায়ব%তা, কত"ব�িন�া, সততা এবং চির0িন�া জাতীয় $%াচার �কৗশেলর 
অন�তম উপাদান।  
 
অন�িদেক, ব�6'র সম8Pেত �িত�ান গেড় উেঠ। �িত�ােনর ল�� পূরেণর মধ� িদেয় ব�6' ও সমােজর 
�েয়াজন পূরণ হয়। �িত�ান রা�2য় আইনকাননু এবং অন�ান� �ািত�ািনক িনয়মনীিত �ণয়ন কের ও 
তার যথাযথ বাOবায়ন কের �ািত�ািনক $%াচার �িত�া করেত পাের। �িত�ােনর এই $%াচােরর ওপর 
ব�6'র $%াচার িনভ"র কের।  তাই �িত�ান হেলা জাতীয় $%াচার �কৗশেলর এক8ট <=�পূণ " উপাদান। 
 
জাতীয় $%াচার �কৗশলপ08ট চার8ট অধ�ােয় িবভ'। ১ম অধ�ােয় জাতীয় $%াচার �কৗশলপ0 
�ণয়েনর পটভূিম, �াসিCক আইন ও নীিত এবং এই �কৗশলপে0র িভশন (�পক�) ও িমশন (অভীP 
ল��), ২য় ও ৩য় অধ�ােয়  জাতীয় $%াচার �কৗশলপে0র অkভl "' �িত�ানসমূেহর $%াচার �িত�ার 
লে�� �ণীত �ময়াদিভিNক (3� �ময়াদী, মধ�েময়াদী ও দীঘ "েময়াদী) কম "পিরক�না ও তার বাOবায়ন 
এবং এসব �িত�ানসমূেহর পারCমতা পিরমাপক সূচক এবং সব "েশষ ৪থ " অধ�ােয় জাতীয় �কৗশলপ0 
বাOবায়ন কাঠােমাের িবষয় উেvখ রেয়েছ। 
 

জাতীয় $%াচার �কৗশেল অkভূ"' �িত�ান 
 
$%াচার �িত�া ও দুন&িত �িতেরােধর িভিN িহেসেব রা�2য় �িত�ােনর ভূিমকা �যমন 
<=�পূণ ", �তমিন অরা�2য় �িত�ান িহেসেব িচিwত �যমন পিরবার, িশ�া �িত�ান, 
রাজৈনিতক দল, সুশীল সমাজ ও এন6জও এবং িশ� ও বািণ6জ�ক �িত�ানসমুেহর ভূিমকাও 
সমিধক <=�পূণ "।  

রা�2য় �িত�ানসমুহ িতন8ট অেC িবভ'- িবচার িবভাগ, আইন িবভাগ ও িনব "াহী িবভাগ। তারা 
3াধীন স�ায় িনজ িনজ কম "পিরিধেত যথাaেম িবচারকায ", রাে�র আইন �ণয়ন ও িনব "াহী কায " 
পিরচালনা কের।  

সংিবধান অনুযায়ী গ8ঠত আরও িকছl  �িত�ান রেয়েছ। �যমন, িনব "াচন কিমশন, মহা-িহসাব 
িনরী�ণ ও িনয়Hণ, সরকাির কম " কিমশন, ন�ায়পাল, যারা সংিবধািনক �িত�ান িহেসেব গ8ঠত 
এবং যারা বােজট ও আিথ "ক িনয়মাবিল অনুসরণ সােপ� িনব "াহী িবভােগর িনয়Hণমু' �থেক 
3াধীনভােব তােদর কায " সIাদন কের।  

অন� আরও িকছl  �িত�ান আেছ যারা আলাদা আইেনর মাধ�েম সPৃ, এবং ‘সংিবিধব% সরকাির 
কতৃ"প�” িহেসেব অিভিহত; �যমন দুন&িত দমন কিমশন, তথ� কিমশন, মানবািধকার কিমশন 
ইত�ািদ।  

সংিবধােন Sানীয় শাসেনর �য - ব�বSা িনেদ"শ করা হেয়েছ তার পিরেপি�েত Dাম ও শহেরর 
Sানীয় শাসন �িত�ান �যমন, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, �জলা পিরষদ, �পৗরসভা, 
িস8ট কেপ "ােরশন এসব সংসেদর আইন yারা সংিবিধব% �িত�ান িহেসেব গেড় �তালা 
হেয়েছ।  দনূ&িত দমন ও $%াচার �িত�ার ��ে0 উেvিখত সব �িত�ােনর 34তা ও 
জবাবিদিহতা িন67ত করা �যমন জ=ির, �তমিন এসব �িত�ােন কম "রত কম&েদর দায়ব%তা ও 
দুন&িতমু' থাকা <=�পূণ "। 



বাংলােদেশ দুন&িত সংaাk আইেন �যসব কম "কাiেক দুন&িত িহেসেব সং�ািয়ত করা হেয়েছ 
তা হেলা- 

সহজ কথায় সরকাির কম "চারীেদর 5বধ পাির�িমক ব�তীত �যেকােনা ধরেনর বকিশশ Dহণ; 
সরকাির কম "চারীেদর অসাধু উপােয় �ভািবত করার জন� বকিশশ Dহণ; সরকাির কম "চারী 
কতৃ"ক িবনামূেল� মূল�বান ব@ Dহণ; �কান মানুেষর �িত সাধেন সরকাির কম "চারীেদর আইন 
অমান�করণ; সরকাির কম "চারীর �বআইনী ব�বসা পিরচালনা; কাউেক সুিবধা �দােনর জন� 
সরকাির কম "চারী কতৃ"ক আইেনর িনেদ"শ অমান�করণ, ভl ল �রকড" ও িলিপ �@তকরণ; অসাধু 
উপােয় সpিত আ�সাৎকরণ; অপরাধমূলক িবRাস ভC; �তারণা; জািলয়ািত, সরকাির 
নিথপ0 ও �র6জ�ার, জামানত উইল ইত�ািদ জালকরণ; িহসাবপ0 িবকৃতকরণ, অথ " পাচার 
ইত�ািদ।  

দুন&িত �িতেরাধ ও $%াচার �িত�ায় জাতীয় $%াচার �কৗশলপে0 বাংলােদেশর <=�পূণ " 
�মাট ১৬ �িত�ানেক িচিwত করা হেয়েছ। এসেবর মেধ� ১০8ট রা�2য় �িত�ান এবং অবিশP 
৬8ট অরা�2য় �িত�ান। এসব �িত�ানসমূেহর তািলকা িনে�া' ছেক উেvখ করা হেলা: 

রা9:য় "িত;ান অরা9:য় "িত;ান 

১. িনব "াহী িবভাগ ও জন�শাসন 
২. জাতীয় সংসদ 
৩. িবচার িবভাগ 
৪. িনব "াচন কিমশন 
৫.অ�াটিন " �জনােরল কায "ালয় 
৬.সরকাির কম " কিমশন 
৭.মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়Hেকর 
কায "ালয় 
৮. ন�ায়পাল 
৯. দুন&িত দমন কিমশন 
১০.Sানীয় সরকার 

১.রাজৈনিতক দল 
২.�বসরকাির খােতর িশ� ও বািণ6জ�ক 
�িত�ান 
৩.এন6জও ও সুশীল সমাজ 
৪. পিরবার 
৫. িশ�া �িত�ান  
৬. গণমাধ�ম 
 

 
জাতীয় $%াচার �কৗশলপে0 উেvিখত �িত�ানসমূেহর $%াচার �িত�ার উে�েশ� �িত8ট �িত�ােনর 
আলাদা আলাদা ���াপট ও চ�ােলt বণ "না করা হেয়েছ এবং ল��, সুপািরশ, ও কম "পিরক�না িনধ "ারণ 
করা হেয়েছ। জাতীয় $%াচার �কৗশল �ে0 এই ১৬8ট �িত�ােনর জন� আলাদা আলাদা কের সব "েমাট 
১১৫8ট কায "aম িচিwত করা আেছ এবং এ<েলার 3�, মধ� ও দীঘ " �ময়ািদ পিরক�না করার কথা বলা 
আেছ। NIS বাOবায়েনর জন� �কৗশলপে0 িবধতৃ এসব কায "aেমর ওপর িভিN কের �িত8ট �িত�ােনর 
িনেজেদর কম "পিরক�না �ণয়েনর বাধ�বাধকতা রেয়েছ।     

 

                       



 

 
আেলাচ� িবষয়: ১.৪: জাতীয় $%াচার �কৗশেল বাOবায়ন কাঠােমা ও পিরবী�ণ 
ব�বSা 
 

জাতীয় $%াচার বাOবায়ন কাঠােমা 
 
রা� ও সমােজ $%াচার �িত�া সরকােরর সাংিবধািনক ও আইনগত দািয়�। তাই সরকারেক 
অব�াহতভােব $%াচার �িত�ার লে�� কায "aম পিরচালনা করেত হেব। জন�শাসন মHণালেয়র 
মাধ�েম জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়ন হেব। $%াচার �িত�ার উ� <=� িবেবচনা কের 
�িত�ানসমূহ 3�েণািদত হেয় িচিwত পথেরখা অনুসরণ কের কম "সূিচ বাOবায়ন করেব। আর এসব 
কম "সূিচ বাOবায়েন জন�শাসন কািরগির সহায়তা ও সIদ সরবরাহ করেব। সুশীল সমাজ ও িশ�-
বািণ6জ�ক �িত�ােনর $%াচার �িত�ার ��ে0ও জন�শাসন সহেযািগতা করেব এবং কায "aম 
পিরবী�ণ করেব। 
 
জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়ন কাঠােমা8টর পাচঁ8ট পয "ায় দৃশ�মান। িনে�া' িচে0 পয "ায়<েলা তl েল 
ধরা হেলা। 
 
ক. জাতীয় 	
াচার উপেদ<া পিরষদ: �ধানমHীর �নতৃে� জাতীয় $%াচার উপেদPা পিরষদ গ8ঠত। 
এই পিরষদ জাতীয় $%াচার বাOবায়েনর সেব "া� পিরষদ। �ধানমHী, মHী পিরষদ �থেক মেনানীত 

সদস�  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মেনানীত সংসদ সদস�, সংিবধান ও সাংিবধািনক �িত�ােন মেনানীত �িতিনিধ, মিHপিরষদ সিচব, 
িবিভE মHণালেয়র ঊধ "তন কম "কত"া, এন6জও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ�ম ও িশ� বািণজ� সংSার 
�িতিনিধ িনেয় এই পিরষদ গেড় উেঠ। সুশীল সমাজ, িশ� ও বািণ6জ�ক �িত�ান এবং গণমাধ�েমর 
সদস�গণ সরকার কতৃ"ক মেনানীত হন। এই উপেদPা পিরষদ বছের অkত দুইবার সভায় িমিলত হেবন। 
সভায় $%াচার অনশুীলন পয "ােলাচনা ও পিরবী�ণ করেবন এবং এ সIিক"ত িবষেয় িদক-িনেদ"শনা 
�দান করেবন। 
 
খ. িনব +াহী কিম>ট: জাতীয় $%াচার উপেদPা কিম8টেক সহায়তা করার জন� িনব "াহী কিম8ট গ8ঠত হয়। 
এই কিম8ট জাতীয় $%াচার কিম8টেক সবরকম সহায়তা �দান কের যােত তারা তােদর দািয়� 
যথাযথভােব পালন করেত পাের। িনব "াহী কিম8টর �ধান হেলন অথ "মHী। আর অন�ান� সদস�রা হেলন 
আইন মHী, িবিভE মHণালেয়র ঊধ "তন কম "কত"া, সাংিবধািনক ও সংিবিধব% �িত�ােনর �িতিনধবগ "। 
জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়ন �6aয়া ত�াবধান ও সমXয় করা, সমােজ ও রাে� $%াচােরর 
অনশুীলন পয "ােলাচনা এবং �েয়াজনীয় িদক-িনেদ"শনা �দান, জাতীয় পয "ােয় NIS বাOবায়েনর 
কম "পিরক�না অনেুমাদন এবং NIS’র অব�াহতভােব উEয়ন ও পিরশীিলত করা এই কিম8টর <=�পূণ " 
দািয়�। 
 
গ.জাতীয় 	
াচার বা?বায়ন ইউিনট: মHী পিরষদ সিচেবর ত�াবধােন মHীপিরষদ িবভােগর 
�শাসিনক সং�ার ও বাOবায়ন অনিুবভােগর অিতির' সিচেবর �নতৃে� মHী পিরষদ িবভােগর এক8ট 
ইউিনট ‘ জাতীয় $%াচার বাOবায়ন ইউিনট িহেসেব কাজ কের। জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়েন 
আk:মHণালয় সমXয় ও মিনটিরং করা, NIS বাOবায়েনর জন� স�মতা িবকােশর জন� কায "aম Dহণ, 
অিভেযাগ �িতকার ব�বSার বাOবায়ন এবং গণেসবা সরবরাহ ব�বSা মিনটিরং করা, িবিভE মHণালয় ও 
িবভােগর NIS বাOবায়েনর অDগিত মািনটিরং, �সবার <ণগত মান এবং �শাসিনক সং�ােরর গেবষণা 
কায "aেম সহায়তা, জাতীয় $%াচার উপেদPা পিরষেদ ও িনব "াহী কিম8টর সভায় জাতীয় $%াচার 
�কৗশল বাOবায়েন সুপািরশ, পরামশ " ও �Oাবনা তlলা ধরা হে4 জাতীয় $%াচার বাOবায়ন ইউিনেটর 
দািয়�। এই ইউিনট সংি]P �িত�ানসমহূেক  5নিতকতা �ফাকল পেয়e’-এর মাধ�েম জাতীয় $%াচার 



�কৗশেল িবধতৃ কম "পিরক�না অনুসাের িবOািরত কায "aম �ণয়ন ও বাOবায়েনর িদক-িনেদ"শনা �দান 
কের। 
 
ঘ. Aনিতকতা কিম>ট : জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়নেক তরািXত করার জন� �েত�ক মHণালয়, 
িবভাগ এবং িনব "ািচত �িত�ানসমূহ 3 3 �িত�ােনর জন� 5নিতকতা কিম8ট গঠন কের। এই কিম8ট 
সংি]P �িত�ােনর �ধান বা িyতীয় �ধান কম "কত"ার �নতৃে� গ8ঠত। 5নিতকতা কিম8টর একজন 
সদস�েক Aনিতকতা ফাকাল পেয়C িহেসেব িনেয়াগ �দান করা হয়, িযিন �িত�ােনর িভতরকার 
কায "aেমর সমXয় কেরন এবং মHীপিরষদ িবভাগ $%াচার �কৗশল বাOবায়েন সহেযািগতা �দান 
কেরন। জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়েন সংি]P �িত�ােনর সফলতা, অজ"ন, এবং বাধাসমূহ িচিwত 
করা, িচিwত বাধাসমূহ দরূ করার জন� কম "পিরক�না �ণয়ন ও তা বাOবায়েনর জন� কম "কত"ােদর 
দািয়� �দান করা, $%াচার বাOবায়েনর জন� কম "পিরক�না বাOবায়ন মিনটিরং করা, এবং মHীপিরষদ 
িবভােগর আওতাধীন জাতীয় $%াচার বাOবায়ন ইউিনেটর কােছ �িতেবদন দািখল করা হেলা এই 
কিম8টর দািয়�। 
 
ঙ. "িত;ােন 	
াচার বা?বায়ন ইউিনট: জাতীয় $%াচার �কৗশেল অk"ভূ' �িত8ট �িত�ােনর 
Aনিতকতা ফাকল পেয়েCর �নতৃে� সংি]P �িত�ােনর $%াচার বাOবায়ন ইউিনট গ8ঠত হয়। 
জাতীয় $%াচার �কৗশেল িবধতৃ পিরক�না অনযুায়ী কম "পিরক�না �ণয়ন ও বাOবায়ন করা এই 
ইউিনেটর অন�তম দািয়�। 
 

জাতীয় $%াচার �কৗশল বাOবায়ন পিরবী�ণ ও পয "ােলাচনা 
 
জাতীয় $%াচার উপেদPা পিরষেদর িনেদ"শনা অনযুায়ী জাতীয় 	
াচার বা?বায়ন ইউিনট $%াচার 
সIিক"ত সকল নীিত-িনধ "ারণ, কায "aম-বাOবায়ন, তােদর সমXয় ও অDগিত মূল�ায়ন এবং নতlন নীিত 
ও �কৗশল �ণয়েনর ��ে0 কEীয় ফাকাল পেয়C িহেসেব কাজ কের।  
 
�কৗশলপে0 উেvিখত মHণালয় ও �িত�ানসমুেহ গ8ঠত ইউিনটসমূহ তােদর কায "aম বাOবায়েনর 
অDগিত �িতেবদন জাতীয় $%াচার বাOবায়ন ইউিনেটর কােছ �দান কের।  জাতীয় $%াচার 
বাOবায়ন ইউিনট এ সকল �িতেবদন পয "ােলাচনা ও  সমXয় কের তা জাতীয় উপেদPা পিরষেদর 
িবেবচনার জন� উপSাপন কের। একইসােথ বাOবায়ন ইউিনট জাতীয় উপেদPা পিরষেদর সকল 
িনেদ"শনা ও পরামশ " মHণালয় ও অন�ান� �িত�ানসমূেহর ইউিনটেক অবগত কের এবং তােদর কায "aম 
বাOবায়ন পিরবী�ণ কের।  
 
সুশীল সমাজ ও এন6জও সমূেহর $%াচার কায "aম পয "ােলাচনা ও পিরবী�ণ করার দািয়� এন6জও 
িবষয়ক ব�ুেরার। আর িবিভE িশ� ও বািণ6জ�ক খােতর $%াচার কায "aম পয "ােলাচনা ও পিরবী�েণর 
দািয়� বািণজ� মHাণালেয়র 5নিতকতা কিম8টর। এই কিম8ট িশ� ও বিণক সিমিতর মাধ�েম িশ� ও 
বািণ6জ�ক খােতর $%াচার বাOবায়েনর অDগিত পরীিব�ণ কের। 
 
[SECTION -3]  
 

 
আেলাচ� িবষয়: ১.৫: জাতীয় $%াচার �কৗশল �িত�ার �ধান �ধান হািতয়ার বা 
টlলস  
 



জাতীয় $%াচার �কৗশল �কবল কত<িল নীিতর সম8P নয়। এ8টর ল�� হেলা জাতীয় $%াচার �িত�ায় 
সামা6জক আেLালন গেড় �তালা। তাই সকল নাগিরকেক জাতীয় $%াচার সIেক" সেচতন হওয়া এবং 
�েয়াজনীয় পদে�প Dহণ করা জ=ির।  
 
‘সখুী সম%ৃ �সানার বাংলা’ এেদেশর সকল মানুেষর কা��ত 3¡। �সই লে�� �পৗছােনার জন� রা�, 
তার �িত�ানসমূেহ ও সমােজ সুশাসন �িত�া করেব তা-ই সকেলর �ত�ািশত। জাতীয় $%াচার �কৗশল 
এই �ত�াশা পুরেণর এক8ট অবলfন।  
 
সরকার ইেতামেধ� অিভেযাগ "িতকার ব�বFা, িস>টেজন চাট+ার, গণ	নানী, Gইেসল Hায়ার 
সংর#ণ ব�বFা, ই-গভন +I, �"েণািদত তথ� "কাশ, Annual Performance Agreement 
(APA), উ6ম চচ+া অনুস�ান, তথ� অিধকার আইন, ইত�ািদ ব�বSা ও প%িত �বত"ন কেরেছ। এ<িল 
সমাজ ও রাে�র �িত�ানসমূেহ সুশাসন ও $%াচার �িত�ার <=�পূণ " হািতয়ার। নাগিরকরা এসব 
হািতয়ােরর ব�বহার ব6ৃ% কের �িত�ানসমূেহর 34তা ও জবাবিদিহতা ব6ৃ%েত এবং দনু&িত দরূীকরেণ 
তথা সমােজ ও রাে� $%াচার �িত�ায় ব�াপক ভূিমকা রাখেত পাের। 
 
<=�পূণ " কেয়ক8ট প%িত ও ব�বSা িনেচ বণ "না করা হেলা: 
 
 
 

নাগিরক সনদ (Citizen Charter)  
 
নাগিরক সনদ কী? 
 
নাগিরক সনদ হে4 এমন এক8ট মাধ�ম যা জন�শাসন, �সবা �দানকারী �িত�ান এবং 

নাগিরকগণেক  জনেসবা ও তা �দােনর উপায় িনধ "ারণ ও তা উEয়েন সহায়তা কের। এ8ট এক8ট ¢াটফরম 

�যখােন সরকাির কম "কত"া এবং নাগিরকগণ তােঁদর �েয়াজন, দািব ও সমস�াসমূহ িনেয় আেলাচনা করেত 

পােরন এবং কীভােব �সবার মান আরও উEত করা যায় তা িনেয় �যৗথ িস%াk আসেত পােরন। 
 
নাগিরক সনেদর উেদ�াগ এক8ট গিতশীল এবং অব�াহত �6aয়া। �কননা নাগিরকেদর চািহদা �যমন 

�িতিনয়ত পিরবত"ন হে4, �সবা�দােনর ধারায়ও আসেছ পিরবত"ন এবং যু' হে4 ই-গভ�ন "ে£র মেতা 
নতlন প%িত। 
 
সরকাির কম "কত"া এবং নাগিরকেদর মেধ� আলাপ-আেলাচনা, সংলাপ ও মতিবিনময়ই হে4 �িত8ট সফল 

নাগিরক সনেদর মূল বা �াণpLন। 
 
নাগিরক সনেদর  �6aয়া অংশ8টর পুেরাটাই  হে4  সরকাির কম "কত"া ও নাগিরকেদর মেধ� মেতর আদান 

�দান যা সনদ �ণয়েনর সময় বা এর আেগ ও পের করা হেয় থােক। এ অব�াহত �6aয়ায় �দখা হয় Sানীয় 

কী কী �সবা �েয়াজন এবং সরকাির কম "কত"াগণ কতটা �মটােত সমথ "। 
 
নাগিরক সনেদর মৗিলক নীিত 
 
নাগিরক সনেদর িলিখত �পই সকেলর িনকট �বিশ পিরিচত। বাংলােদেশর সকল অিফেস এ দিলল বা 
অCীকারনামা �দখেত পাওয়া যায়। এ8ট সকল অিফেসর জন� �েযাজ�। �জলা �শাসক অিফেস, পুিলশ 



��শেন, ভূিম অিফেসর �েবশ পেথ, 3াS� অিফেস বা ি¤িনেকর �দয়ােল এসব নাগিরক সনদ টানােনা 
�দখা যায়। এছাড়া এসব �িত�ােনর ওেয়ব সাইেটও নাগিরক সনদ �দখা যায়। এসব অCীকার বা িব�িZ 

�শষ কথা নয়। এ<েলা পিরবত"নীয় এবং সবসময় হাল নাগাদ করেত হয়। 
 
�দেশর পিরবত"েনর সােথ খাপ খাওয়ােনার জন� মতিবিনময়, সনদ রচনা, বাOবায়ন, পিরবী�ণ এবং 

মূল�ায়েনর এই চa8ট অব�াহতভােব অনুসরণ করেত হয়। 
 
নাগিরক সনেদর �মৗিলক নীিত<িল হে4: 
 
১. জনসাধারেণর চািহদা বা �ত�াশা পূরেণ �সবার এক8ট মানদ� িনধ "ারণ 
২. জনগেণর চািহদা এবং �সবা�দানকারী সামথ "� িবেবচনা করা 
৩.সনদ �ণয়ন �6aয়ায় Sানীয় জনগণ এবং �সবা �দানকারীেদর সI'ৃকরণ 
৪. তথ� সরবরাহ ও পিরবী�ণ এর মাধ�েম  34তা বৃ6% করণ 
৫.নাগিরকেদর অিভেযাগ করার এবং অিভেযাগ িনqিNর �কাশ� প%িত চালুকরণ 
৬. �সবার উৎকষ " িবধান এবং সা�য়ী উপােয় জনগেণর অথ "র উNম ব�বহার িন67তকরণ, এবং 
৭. �সবা �দােনর ��ে0 5ধয ", িন�া, জবাবিদিহতা ও একাDতা িন67তকরণ 
 

নাগিরক সনেদর উপাদান 
 
নাগিরক সনেদ Sানীয় জনগেণর �সবার �েয়াজনীয়তা এবং Sানীয় �সবাদানকারীর সামথ "� তl েল ধরা হয়। 

�িত�ান �ভেদ, Sানেভেদ নাগিরক সনদ িভE হেলও নাগিরক সনদ <েলা একই উপাদােন 5তির; এ সব 

উপাদান হে4: 
 
 

• �সবা �দানকারী �িত�ােনর  িভশন, িমশন িববৃিত; 

• �সবা �দানকারী �িত�ােনর �দN �সবা সমূেহর িবOািরত িববরণ; 

• নাগিরক �সবা 
• দাZিরক �সবা 
• অভ�kরীণ �সবা 

• �সবা Dহণকারী নাগিরক বা জনগণ এবং সংি]P পে�র িবOািরত িববরণ; 

• �ধান �ধান কম "কত"ােদর সােথ �যাগােযােগর তথ�; 
• �সবাDহণকারী নাগিরক বা জনগণ এবং সংি]P পে�র কােছ �ত�াশা কী তার উেvখ; 

• অিভেযাগ িনqিNর িবOািরত িববরণ এবং িকভােব �সসব প%িত ব�বহার করা যােব তার উেvখ; 

• অন�ান� অCীকার, �যমন, �সবা �দােন ব�থ "তায় �িত পূরণ �েদয় হেল তার উেvখ; 

• �সবাসমূেহর অব�াহত উEয়েনর  �েয়ােজেন নাগিরকেদর সােথ মতিবিনমেয়র স�াবনা ও উপায় 

�বর করা; 
• তথ� �দান ব�বSা বা িফডব�াক বা মতামত Dহেণর িবধান। 

 

অিভেযাগ "িতকার ব�বFা ( Grievance Redress System - GRS)  
 
আমােদর সংিবধােনর ২১ (২) অনেু4েদ বলা আেছ �য, ‘ সকল সমেয় জনগেণর �সবা কিরবার �চPা করা 
�জাতেHর ক�ম " িনযু' �েত�ক ব�6'র কত"ব�’। আর �সবার মান বৃ6%র জন� �েয়াজন জনেসবা 



�দানকারী দZরসমূেহর কায "aেমর 34তা ও দায়ব%তা। অিভেযাগ �িতকার ব�বSা (GRS) জনেসবার 
মান ব6ৃ% এবং �সবা �দানকারী �িত�ানসমূেহর 34তা, জবাবিদিহতা ও দায়ব%তা িন67তকরেণ এক8ট 
কায "করী প%িত। এই প%িত িবেRর িবিভE �দেশ ব�ব�ত হে4। �য �কান �িত�ােনর দ�তা ও 
কায "কািরতা পিরমােপর সূচক িহেসেব এ8ট িবRব�াপী 3ীকৃত। তাই আমােদর �দেশও সরকার জনগেণর 
িনকট �সবাদানকারী সরকাির �িত�ানসমেূহর জবাবিদিহতা িন67তকরণ, �সবার মােনাEয়ন এবং 
সুশাসন সুসংহতকরেণর মাধ�েম �ভাগিkিবহীন জনেসবা সরবরােহর উে�েশ� অিভেযাগ �িতকার 
ব�বSা (Grievance Redress System) �বত"ন কের। 
 
িক িক িবষেয় অিভেযাগ করা যােব? 
 
ক.নাগিরক অিভেযাগ (Public Grievance)  
সরকাির দZর অথবা আইেনর আওতায় িনবি;ত �সবা �দানকারী �িত�ােনর �িত~ত �সবা বা পণ� 
এবং �সবা �দান প%িত সIেক" �কােনা নাগিরেকর অস�8P অথবা �েদয়/�দN �সবার সেC 
সIিক"ত িবিধ-বিহভূ"ত কাজ অথবা নাগিরেকর 5বধ অিধকার �দােন অ3ীকৃিতর িবষেয় দািখলকৃত 
অিভেযাগ নাগিরক অিভেযাগ িহেসেব িবেবিচত হেব। 
 
খ. সরকাির কম +চারীর অিভেযাগ (Staff Grievance)  
সরকাির দZের কম "রত অথবা অবসর�াZ �কােনা কম "কত"া-কম "চারী সংি]P কতৃ"পে�র িনকট হেত 
কম "কত"া-কম "চারী িহেসেব তারঁ �াপ� �যেকােনা �সবা বা 5বধ অিধকার �ািZর ��ে0 অস�P বা সং�ু` 
হেয় �িতকােরর জন� আেবদন দািখল করেল তা কম "কত"া-কম "চারী অিভেযাগ িহেসেব গণ� হেব। 
অবসর�াZ কম "কত"া-কম "চারীগেণর �পনশন, আনুেতািষক, আিথ "ক সুিবধা-সংaাk �যেকােনা 
অিভেযাগও এ ��িণর অিভেযােগর অkভl "' হেব। 
  
গ. "ািত;ািনক বা দাJিরক অিভেযাগ (Institutional Grievance)  
�কােনা সরকাির দZেরর �িত~ত �সবা বা পণ� এবং �সবা �দান প%িত বা 5বধ অিধকার-সংaাk 
িবষেয় �কােনা দZর কতৃ"ক দািখলকৃত অিভেযাগ দাZিরক অিভেযাগ িহেসেব িবেবিচত হেব। 
 
কারা অিভেযাগ করেত পারেবন? 
সং�ু` ব�6', �িত�ান অথবা তােঁদর মেনানীত �িতিনিধ অিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন। �িত�ােনর 
��ে0 �িত�ান �ধান কতৃ"ক মেনানীত �িতিনিধ এবং ব�6'র ��ে0 িনকটা�ীয় (বাবা-মা, 3ামী-¥ী 
অথবা সkান) �িতিনিধ িহেসেব অিভেযাগ দািখল করেত পারেবন। দাZিরক-অিভেযােগর ��ে0 
সংি]P দZর �ধান অিভেযাগ দািখল করেত পারেবন। 
 
কার িনকট অিভেযাগ দািখল করেত হয়? 
সকল সরকাির দZের �সবা-সংaাk অিভেযাগ Dহণ এবং তা �িতকােরর জন� একজন অিভেযাগ 
িনqিN কম "কত"া (অিনক) দািয়� পালন কেরন: 

• �জলা, িবভাগীয়/আ�িলক পয "ােয়র দZর এবং অিধদZর/সংSা/অন�ান� দZেরর অিভেযাগ 
িনqিN কম "কত"া হেবন দZর �ধান অথবা তারঁ মেনানীত একজন �জ�� কম "কত"া। �জলা 
পয "ােয়র দZেরর অিনক আওতাধীন ইউিনয়ন ও উপেজলা পয "ােয়র দZরসমূেহর অিনক 
িহেসেব গণ� হন; এবং 

• মHণালয়/িবভােগর অিভেযাগ িনqিN কম "কত"া হেবন একজন যু¦সিচব। 



কীভােব অিভেযাগ দািখল করেবন? 
অিভেযাগ �িতকার ব�বSা-সংaাk ওেয়বসাইট (www.grs.gov.bd)-এর মাধ�েম অিভেযাগ দািখল করা 
যােব। এ ছাড়া ইেল§িনক প%িতেত (ইেমইল, ই-ফাইল অথবা কল �সeােরর মাধ�েম) অথবা �চিলত 
প%িতেত (সংি]P দZের উপিSত হেয় অথবা ডাকেযােগ) অিভেযাগ দািখল করা যােব। মHণালয়/িবভাগ 
এবং অিভেযাগ ব�বSাপনা �সেল দািখলেযাগ� অিভেযােগর ��ে0 �চিলত প%িতেত সিচবালেয়র �গেট 
অবিSত মিHপিরষদ িবভােগর অিভেযাগ Dহণ �কে� দািখল করা যােব। অিভেযাগ দািখেলর ��ে0 
িনধ "ািরত ফরম (‘ক-১’ অিভেযাগ দািখল ফরম) ব�বহার করেত হেব। 
 
অিভেযাগ িনKি6র সময়সীমা কত? 
 
অিভেযাগ িনKি6 কম +কত+া 
 
অিভেযাগ িনqিN কম "কত"া কতৃ"ক অিভেযাগ িনqিNর সেব "া� সময়সীমা িন��প- 
সাধারণভােব অিভেযাগ িনqিNর সেব "া� সময়সীমা ৪০ কায "িদবস; 
তদেkর উেদ�াগ গহৃীত হেল অিতির' ২০ কায "িদবস সমেয়র মেধ� অিভেযাগ িনqিN করেত হেব। 
 
আিপল কম +কত+া 
 
অিভেযাগ িনqিN সংaাk আিপল িনqিNর ল�� সকল সরকাির দZের একজন ঊধ "তন কম "কত"ােক 
আিপল কম "কত"া িহেসেব িনযু' করা হয়। 
অিভেযাগ িনqিN কম "কত"া কতৃ"ক িনধ "ািরত সমেয় অিভেযাগ িনqিN না হেল বা অিভেযাগ িনqিN 
কম "কত"া কতৃ"ক গহৃীত ব�বSায় সং�ু` হেল বা উ' কম "কত"ার িনকট অিভেযাগ দািখেলর সুেযাগ না 
থাকেল বা অিভেযাগ দািখেলর পর �িতকার �পেত ব�থ " হেল অিভেযাগকারী সংি]P দZেরর আিপল 
কম "কত"া িনকট অনলাইেন (www.grs.gov.bd) বা �চিলত প%িত িনধ "ািরত ফরেম (ক-২) আিপল দািখল 
করেত পারেবন।  
আিপল দািখেলর তািরখ �থেক অনিধক ২০ কায "িদবেসর মেধ� আিপল কম "কত"ােক আিপল িনqিN 
করেত হেব। 
 
অিভেযাগ ব�বFাপনা সেল আিপল 
 
মিHপিরষদ িবভােগ মিHপিরষদ সিচেবর সািব "ক ত�াবধােন অিভেযাগ ব�বSাপনা �সল গ8ঠত। 
�কান অিভেযাগ মHণালয়/িবভােগর আিপল কম "কত"া সংি]P হেল অনলাইেন (www.grs.gov.bd) অথবা 
�চিলত প%িতেত িনধ "ািরত ফরেম (ফরম ক-৩) অিভেযাগ ব�বSাপনা �সেল অিভেযাগ দািখল করেত 
হেব। মHণালয় বা িবভাগ ব�তীত অন�ান� �য �কান দZেরর আিপল কম "কত"ার িস%ােk সং�ু` হেল 
অনলাইেন (www.grs.gov.bd) অথবা �চিলত প%িতেত িনধ "ািরত ফরেম ( ফরম ক-৪) অিভেযাগ 
ব�বSাপনা �সেল আিপল করেত হেব। 
 
অিভেযাগ ব�বSাপনা �সলেক সেব "া� সময়সীমা অনিধক ৬০ কায "িদবেসর অিভেযাগ/আিপল িনqিN 
করেত হেব। 
 
অিভেযাগ িনKি6র সব +েশষ অবFা িকভােব জানা যােব? 
 



ওেয়ব-িভিNক অিভেযাগ �িতকার ব�বSায় �াZ অথবা আপেলাডকৃত অিভেযাগসমূেহর ¨�ািকং নfর 
সfিলত এসএমএস এবং/অথবা ইেমইল অিভেযাগকারীেক �দান করেত হেব। ওেয়ব-িভিNক িসে�ম 
চাল ুনা থাকেল এসএমএস, ইেমইল অথবা ডাকেযােগ �ািZ3ীকার �দান করেত হেব। 
 
অনলাইন অিভেযাগ �িতকার ব�বSার ওেয়বসাইেট (www.grs.gov.bd) ‘অিভেযােগর অবSা জাননু’ 
বাটেন ি¤ক কের �াZ ¨�ািকং নfর ব�বহার কের অিভেযাগ িনqিNর সব "েশষ অবSা জানা যােব। 
এছাড়া ব�বহারকারী িহেসেব লগইন কের অিভেযােগর তািলকা �থেক অিভেযাগ িনqিNর সব "েশষ 
অবSা জানেত পারেবন। 
 

GইেসলেHায়ার সংর#ণ আইন (Whistleblowers Protection Act)   
 
GইেসলেHািয়ং কী? 
 
�কােনা �িত�ান বা �িত�ােনর �কান কম& দনু&িত, অৈবধ, �তারণামূলক বা �িতকর কােজর সােথ 
জিড়ত থাকেল �সই �িত�ােনর �কান কম& যখন �ািত�ািনক বা ব�6' 3ােথ "র ওপের জন3াথ "েক Sান 
িদেয় �সই কায "aেমর �গাপন তথ� ফাসঁ কের �দন – তােকই TইেসলেUািয়ং বেল। তারাই TইেসলেUায়ার, 
যারা �িত�ান বা কম "�6aয়ার �ভতের �থেক দুন&িত বা অিনয়েমর খবর ফাসঁ কের �দন। সরকার, িবিভE �িত�ান 
বা সংগঠেনর �ভতের �থেক মারা�ক সব তথ� তারা জািনেয় �দন।  
 
বাংলােদেশ GইেসলেHায়ার সংর#ণ আইন 
 
বাংলােদেশ সরকার কতৃ"ক �ণীত ‘জন3াথ "-সংি]P তথ� �কাশ (সরু�া �দান) আইন ২০১১’ 
TইেসলেUায়ার আইন িহেসেব পিরিচত। জন3াথ " সংি]P তথ� �কাশকারীেক আইনগত সুর�া �দান 
করার জন� এই আইন �ণীত হয়। এই আইেনর কায "কর �েয়ােগর জন� সরকার ‘জন3াথ "-সংি]P তথ� 
�কাশ (সুর�া �দান) িবিধমালা ২০১৭’ �ণয়ন কের। 
 
জাতীয় $%াচার �কৗশল ২০১২-এর মূল �িতপাদ� দনু&তমু' বাংলােদশ গড়ার �ত�েয়র সােথ সংগিত 
�রেখ �দশেক দনু&িতমু' রাখা এবং $%াচার �িত�া করা। এই ল�� অজ"েন জন3াথ "-সংি]P তথ� �কাশ 
<=�পূণ " ভূিমকা পালন করেত পাের। 
 
এই আইন অনযুায়ী TইেসলেUািয়ং বলেত �িত�ােনর বা দZেরর অভ�kের সংঘ8টত অসদাচরণ, দুন&িত, 
জাল-জািলয়িত, অথ " আ�সাৎ, �তারণা ইত�ািদ আইন িবেরাধী কম "কােiর িবষেয় উপযু' কতৃ"পে�র 
িনকট তথ�পূণ " ও সুিনিদ"P িরেপাট" অথবা তথ� ও সা�্য �মাণািদ �দান ও উপSাপনােক বঝুায়। 
 
জন�াথ + -সংিL< তথ� "কাশ আইেন ‘তথ�’ বলেত িক বঝুায়? 
 
‘তথ�’ বলেত �কান সংSার �কান কম "কত"া কতৃ"ক সরকাির অেথ "র অিনয়িমত ও অননেুমািদত ব�য়, 
সরকাির সIেদর অব�বSাপনা, সরকাির সIদ বা অথ " আ�সাৎ বা অপচয়, �মতার অপব�বহার বা 
�শাসিনক ব�থ "তা, �ফৗজদাির অপরাধ বা পিরেবেশর জন� �িতকর বা ঝঁুিকপূণ " �কান কায "কলাপ এবং 
দনু&িত সIিক"ত তথ� ও সা�্য �মাণািদেক বঝুায়। 
 
তথ� "কাশকারী বা GইেসলেHায়ার ক? 
 



িযিন জন3াথ " সংি]P তথ� উপয'ু কতৃ"পে�র িনকট �কাশ কেরন িতিন তথ� �কাশকারী। এই আইন 
অনযুায়ী �য �কান ব�6' উপযু' কতৃ"পে�র িনকট জন3াথ " সংি]P তথ� �কাশ করেত পারেবন। তেব 
তােক ফরম -১ এ বিণ "ত িবষয়সমূহ উেvখপূব "ক তথ� �কাশ করেত হেব। তথ� �কাশকারীর জন3াথ " 
সংি]P তথ� অবশ�ই সত� হেত হেব অথবা সত�তা সIেক" িবRাস করবার য6ু'সংগত কারণ না 
থাকেলও তােক িবRাস করেত হেব �য তথ�8ট সত� হেত পাের এবং তেথ�র <=� িবেবচনায় ইহার 
সত�তা যাচাই করা সমীচীন।   
 
তথ� "কাশকারীর সুর#া ক িন'Nত করেব? 
 
জন3াথ "-সংি]P আইন ২০১১ তথ� �কাশকারীর সুর�া �দান কের। জন3াথ " সংি]P তথ� �কাশ করেল 
উপয'ু কতৃ"প� তথ� �কাশকারীর পিরচয় �গাপন রাখাসহ তােক �েয়াজনীয় সকল সরু�া �দান 
করেব। এছাড়াও তথ� �কাশকারী যােত �কান ধরেনর হয়রািনর িশকার না হন সংি]P কতৃ"প� তাহা 
িন67ত করেব। 
 
জন�াথ +-সংিL< তথ� "কাশ আইন ২০১১ এ কান কান সংFা অQভR +(? 
 
গণ�জাতHী বাংলােদেশর সংিবধান অনযুায়ী সPৃ সংSা; গণ�জাHী বাংলােদেশর সংিবধােনর ৫৫(৬) 
অনেু4েদর অধীন �ণীত কায "িবিধমালার আওতায় গ8ঠত সরকােরর মHণালয়, িবভাগ ও কায "ালয়; 
সংিবিধব% সংSা বা �িত�ান; সরকাির অথ "ায়েন পিরচািলত বা সরকাির তহিবল হেত সাহায�পুP �কান 
�বসরকাির সংSা বা �িত�ান; িবেদশী সাহায�পুP �কােনা �বসরকাির সংSা বা �িত�ান; �বসরকাির সংSা 
বা �িত�ান; এবং সরকার কতৃ"ক সময় সময় সরকাির �গেজেট ��াপন yারা িনধ "ািরত অন� �কান সংSা 
বা �িত�ানও এই আইেনর অkভূ"' হেব। 
 
উপযু( কতৃ+প# কারা? 
 
জন3াথ "-সংি]P তথ� �কাশ আইন ২০১১ অনযুায়ী ‘উপয'ু কতৃ"প�’ বলেত �কান সংSার �ধান বা উ' 
সংSার সিহত সংযু' বা অধীনS �কান অিধদZর, পিরদZর বা দZেরর িবভাগীয়, আ�িলক, �জলা, 
উপেজলা, বা ইউিনয়ন কায "ালেয়র �ধান বা �ধান িনব "াহীেক বঝুােনা হেয়েছ। এছাড়া, িনে�া' ব�6' বা 
পদধারীগণও উপযু' কতৃ"প� িহেসেব অkভূ"'।  
ক. সাংিবধািনক পেদ অিধ8�ত ব�6'গেণর ��ে0 ��িসেডe 
খ. সংসদ সদস�েদর ��ে0 �pকার 
গ. িবচার িবভােগর �কান সদেস�র ��ে0 সুি�ম �কােট"র �র6জ�ার �জনােরল 
ঘ. দুন&িতর সিহত সংি]P হেল দনু&িত দমন কিমশন 
ঙ. সরকাির অেথ "র সােথ সIিক"ত িবষয় হেল মহা িহসাব-িনরী�ক ও িনয়Hক 
চ. অৈবধ ও অৈনিতক কম "কােiর ��ে0 সংি]P থানার ভার�াZ কম "কত"া 
 
উপয'ু কতৃ"প� তৎসংি]P কায "ালেয়র একজন কম "কত"ােক ‘�ড 6জগেনেটড  অিফসার’ রেয়েছ যার 
দািয়� হেলা তথ� িনরাপNা ও তেথ�র �গাপনীয়তা র�া করা।  
 
"কািশত তেথ�র ব�াপাের কতৃ+প# িক ব�বFা নন? 
 
 কতৃ"প� তথ� যাচাই বাছাই কােল যিদ �দেখন �য, িবষয়8ট �াথিমক তদk করা দরকার, তাহেল সংি]P 
কতৃ"প� বা তৎকতৃ"ক মেনানীত �কান কম "কত"া িবষয়8টর ওপর �াথিমক তদk কের এক8ট মূল�ায়ন 
�িতেবদন 5তির কেরন। মূল�ায়ন �িতেবদেন �কািশত তেথ�র সত�তা পাওয়া �গেল অিভযু' ব�6'র 



িব=ে% িবভাগীয়,�ফৗজদারী বা দনু&িত দমন কিমশেন িবেবচনােযাগ� মামলা হেত পাের িকনা সংি]P 
কতৃ"প� �সই িবষেয় িস%াk Dহণ কের। গহৃীত িস%ােk যিদ �দখা যায় �য, (ক) অিভযু' ব�6' সরকাির 
কম "কত"া এবং িবষয়8ট িবভাগীয় মামলার মাধ�েম িনqিNেযাগ�, তাহেল উপযু' কতৃ"প� উ' ব�6'র 
িব=ে% �েয়াজনীয় িবভাগীয় ব�বSা Dহণ করেব; (খ) অিভেযাগ8ট �ফৗজদাির িবষয়ক এবং মামলােযাগ�, 
তাহেল সংি]P কতৃ"প� �েয়াজনীয় আইনানুগ কায "aম Dহেণর জন� আনষুিCক তথ�-উপাNসহ 
িবষয়8ট সংি]P থানার ভার�াZ কম "কত"ার িনকট ��রণ করেব; এবং (গ) িবষয়8ট যিদ দুন&িতর সােথ 
সংি]P হয়, তাহেল সংি]P কতৃ"প� �েয়াজনীয় আইনানুগ কায "aম Dহেণর জন� আনুষািCক তথ� 
উপাNসহ িবষয়8ট দনু&িত দমন কিমশেন ��রণ করেব। 
 
িমথ�া তথ� "কাশ করার দS:  
িমথ�া �জেন অথবা তেথ�র সত�তা সIেক" সIণূ " িন67ত না হেয় �কােনা তথ� �কাশকারী উে�শ� 
�েণািদতভােব �কােনা িভিNহীন �কােনা তথ� �কাশ করেল, িতিন িমথ�া তথ� �কাশ কেরেছন বেল গণ� 
হেব। িমথ�া তথ� �কাশেক অপরাধ িহেসেব গণ� করা হেব এবং এই অপরােধর জন� অন�ূন দুই বছর 
এবং সেব "া� ৫ বছর কারাদi বা অথ "দi বা উভয় দেi দ6iত করা যােব।  
 
পরুTার বা সUাননা "দান: 
�কােনা তথ� �কাশকারীর তেথ�র িভিNেত আনীত অিভেযাগ বা অপরাধ আদালত কতৃ"ক �মািণত হেল, 
উপয'ু কতৃ"প� সংি]P তথ� �কাশকারীেক যথাযথ পুর�ার বা স�াননা �দান করেত পারেব। 
 
 

বািষ +ক কম +স4াদন চR '( ( Annual Performance Agreement (APA)  
  
বািষ +ক কম +স4াদন চR '( কী? 
 
সরকাির কম "চারীেদর দ�তা ও দায়ব%তা ব6ৃ%র মাধ�েম অভীP ল��মা0া অজ"েনর জন� পিৃথবীর 
িবিভE �দেশ ফলাফলিভিNক কম "pাদন ব�বSাপনা প%িতর �চলন রেয়েছ।  
 
সরকাির কম "কােi 34তা ও দায়ব%তা বৃ6%, সIেদর যথাযথ ব�বহার িন67তকরণ, ফলাফলধম& কম "কােi 
উৎসাহ �দান, কম "কৃিত (Performance) মূল�ায়ন এবং �ািত�ািনক স�মতা উEয়েনর লে�� সরকাির 
কম "সIাদন ব�বSাপনা প%িতর আওতায় সরকার ২০১৪ - ২০১৫ অথ " বছর �থেক বািষ "ক কম "সIাদন চl 6' 
�বত"ন কের।  
  
বািষ "ক কম "সIাদন চl 6' (এিপএ) হেলা মূলত গণ�জাতHী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানমHীর 
�িতিনিধ িহসােব মিHপিরষদ সিচব এবং সংি]P মHণালেয়র দািয়��াZ মাননীয় মHীর �িতিনিধ িহসােব 
সংি]P মHণালয়/িবভােগর সিচেবর মেধ� 3া�িরত এক8ট সমেঝাতা দিলল।  
 
এই এিপএেত �কান সরকাির অিফস এক8ট িনিদ"P অথ "বছের িবিভE কায "aেমর মাধ�েম �য সকল ফলাফল 
অজ"ন করেত চায় �স সকল ফলাফল এবং তা অজ"েনর সূচকসমূহ এক8ট িনধ "ািরত ছেক বণ "না কের। 
 
বািষ "ক কম "সIাদন চl 6' (এিপএ) বত"মােন মHণালয়/িবভাগ হেত $= কের উপেজলা পয "ােয়র সরকাির 
অিফস পয "k স«সািরত। 
 
 
 



বািষ +ক কম +স4াদন চR '( (এিপএ) VWXপূণ + িদকসমহূ 
 

• বািষ "ক কম "সIাদন চl 6' মাধ�েম �িত8ট সরকাির অিফস মলূ�ািয়ত হয়; 
• বািষ "ক কম "সIাদন চl 6' মাধ�েম মHণালয়/িবভাগ/অিধদZর/সংSা/দZরসমূেহর performance 

এর সেC কম "কত"া ও কম "চারীেদর performance এর সIক" Sাপন করা হেয়েছ। এে�ে0 বTল 
�চিলত ACR’র পিরবেত" APER (Annual Performance Evaluation Report) �বত"ন করা 
হেয়েছ 

• বািষ "ক কম "সIাদন চl 6'েত এক8ট মHণালয়/িবভােগর িভশন, িমশন, কায "াবলী এবং দZেরর 
িনজ3 কায "aম এবং সং�ার ও সুশাসনমূলক  কায "aমসমূেহর বণ "না থােক। 

• �িত8ট অিফেসর সামিDক মূল�ায়ন করা হয এিপএ’র মাধ�েম। এই মূল�ায়েন দুই ধর�নর সূচক 
রেয়েছ - অিফেসর িনজ3 কম "সIাদনমূলক সূচক এবং সুশাসন ও সং�ার কম "সIাদনমূলক 
সূচক। �মাট  ১০০ নfের মূল�ায়ন হয়। �মাট ১০০ নfেরর মূল�ায়েন ৭০ নfর বeন করা হয় 
�িত8ট অিফেসর িনধ "ািরত কায "aম বাOবায়েনর জন�। আর অবিশP ৩০ নfর বরা� রাখা হয় 
সুশাসন ও সং�ারমলূক কম "কাi তথা জাতীয় $%াচার �কৗশল, অিভেযাগ �িতকার ব�বSা, 
নাগিরক সনদ, ই-গভ�ন "£, উ¬াবন,ও তথ� অিধকার কম "পিরক�নাসমূহ বাOবায়েনর জন�। 
মিHপিরষদ িবভাগ এসব পিরকলপনায় িবিভE পয "ােয়র অিফেসর জন� কী ল��মা0া থাকেব তা 
িনধ "ারণ কের �দয়। 

• বািষ "ক কম "সIাদন চl 6' �ণয়ন,পিরবী�ণ ও মূল�ায়েনর জন� এিপএ কায "aেমর আওতায় 
থাকা �িত8ট অিফেস এক8ট এিপএ 8টম আেছ। এিপএ 8টেম �শাসন, পিরক�না, উEয়ন, বােজট 
ও আইিস8ট সংি]P কােজর সােথ সI'ৃ কম "কত"ারা থােকন। জাতীয় $%াচার, অিভেযাগ 
�িতকার ব�বSা, তথ� অিধকার আইন ইত�ািদ কম "কােiর সােথ সI'ৃরাও 8টেমর সদস� 
থােকন। 

• অথ "বছর �শেষ চl 6'েত িনধ "ািরত ল��মা0ার িবপরীেত �কৃত অজ"ন মূল�ায়ন করা হয়। 
• অিফসসমূহ তােদর বািষ "ক কম "সIাদন চl 6' িনজ িনজ ওেয়ব সাইেট �কাশ কের। 

 

�থম মিডউল সমাZ 


