বাাংলাদেশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকন্দ্র
সাভার, ঢাকা
বাাংলাদেশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকন্দ্র শুদ্ধাচার পুরস্কার নীশিমালা, ২০১৯
১.০০ পটভূশম:
বাাংলাদেশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকদন্দ্রর কমমচারীদের শুদ্ধাচার চচ মায় উৎসাশিি করদি মশিপশরষে শবভাগ কর্তমক প্রণীি “শুদ্ধাচার
পুরস্কার প্রোন নীশিমালা, ২০১৭” এর আদলাদক “বাাংলাদেশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকন্দ্র শুদ্ধাচার পুরস্কার নীশিমালা, ২০১৯”
প্রণয়ন করা িদলা। এ নীশিমালায় বশণ মি সূচদকর (Indicators) মাধ্যদম লকদন্দ্রর ১ লেদক ২০ লেদের কমমচারীদের সামশেক
কমমকান্ড মূল্যায়ন করা িদব। লস লদক্ষে লকদন্দ্রর কমমচারীগণদক দু’গ্রুদপ ভাগ করা িদব। প্রদিেক গ্রুদপর জন্য আলাো আলাো শুদ্ধাচার
কমমসম্পােন মূল্যায়ন সূচক ব্যবহৃি িদব। গ্রুপদু’টির গঠন িদব শনম্নরুপ:
গ্রুপ ১: লেে ১-৯ এর কমমচারীদের জন্য (অনুষে সেস্য)
গ্রুপ ২: লেে ১০-২০ কমমচাশরদের জন্য
২.০০ উদেশ্য:
২:০১ লকদন্দ্রর কমমচারীগদণর মদধ্য শুদ্ধাচার প্রশিপালন করা;
২.০২ লকদন্দ্রর কমমচারীগদণর কদমমর মদধ্য স্বচ্ছিা ও জবাবশেশিিা প্রশিষ্ঠা করা;
২:০৩ লকদন্দ্রর কমমচারীগদণর কমমস্পােদন প্রশিদ াশগিার মদনাভাব তিশর করা।
৩.০০ গ্রুপ ১ এর (অনুষে সেস্যগদণর) কমমসম্পােন সূচক:
৩.০১

বাাংলাদেশ সরকাদরর জািীয় লবিন লস্কদলর ১-৯ লেদের অন্তর্ভমক্ত কমমচারীদের (অনুষে সেস্য) মূল্যায়ন করা িদব

বস্তুগিভাদব াচাইদ াগ্য (objectively verifiable) সূচদকর মাধ্যদম। এ লদক্ষে গঠিি একটি কশমটি শনদম্নাক্ত কমমস্পােন
সূচকসমূি াচাই কদর একটি পদয়ন্ট িাশলকা তিশর করদব।
অনুষে সেস্যগদণর জন্য কমমস্পােন মূল্যায়ন সূচকসমূিঃ
সূচক (Indicators)
১। প্রশশক্ষক কমমসম্পােন মূল্যায়ন সূচক লেদক প্রাপ্ত লস্কার
(একজন অনুষে সেদস্যর প্রশশক্ষক কমমসম্পােন মূল্যায়ন সূচক লেদক অশজমি পদয়ন্টস-এর ২০%
এখাদন যুক্ত িদব। লস শিদসদব একজন অনুষে সেস্য শে প্রশশক্ষক কমমসম্পােন মূল্যায়ন সূচদক ১০০
পদয়ন্টস লপদয় োদকন, িািদল এখাদন ২০ পদয়ন্টস যুক্ত িদব। উদেখ্য ল , লসরা প্রশশক্ষক বাছাই
নীশিমালা ২০১৯ অনুসাদর প্রশশক্ষক কমমসম্পােন মূল্যায়ন সূচক শনর্ মাশরি িদব।
২। প্রকাশনা লেদক প্রাপ্ত লস্কার (journal articles)
(SCOPUS-indexed জান মাদলর লক্ষদে Q1 জান মাল িদল একটি প্রকাশনার পদয়ন্টস িদব ০৫।
লসদক্ষদে সদব মাচ্চ ২টি প্রকাশনার জন্য ১০ পদয়ন্টস যুক্ত িদব। প্রকাশনার পদয়ন্টস শিদসব িদব
শনম্নরুপভাদব: Q1=05 points; Q2=3.5 points; Q3=2.5 points; Q4=2
points; and non-indexed journal=1 point )
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বরােকৃি পদয়ন্টস
২০

১০

সূচক (Indicators)
৩। গদবষণা/কনফাদরন্স লপপার/বই বা বইদয়র অধ্যায় লেদক প্রাপ্ত লস্কার
(একজন অনুষে সেস্য প্রশিটি এককভাদব সমাপ্ত গদবষণা কদমমর জন্য ১০ পদয়ন্টস পাদবন। েলীয়
গদবষণার লক্ষদে, ১০ পদয়ন্টস েদলর সেস্যদের মদধ্য সমানভাদব বশন্টি িদব। প্রশিটি কনফাদরন্স
লপপাদরর (full paper) ৫ পদয়ন্ট োকদব। িদব শুধুমাে abstract এর জন্য লকাদনা পদয়ন্ট
োকদব না। প্রকাশশি প্রশিটি একক বই বা বইদয়র অধ্যায় এর জন্য ৫ পদয়ন্ট পাদবন।
গদবষণা/কনফাদরন্স লপপার/বই বা বইদয়র অধ্যায় লেদক সদব মাচ্চ ১৫ পদয়ন্টস যুক্ত িদব।)
৪। োপ্তশরক ল াগাদ াদগর লক্ষদে ইদলক্ট্রশনক প্রযুশক্তর ব্যবিার
(একজন অনুষে সেস্য শে বছদরর সমস্ত শচঠি/নশে ই-নশে ব্যবিার কদর সম্পােন কদরন িািদল শিশন
সদব মাচ্চ ১০ পদয়ন্টস পাদবন। (একজন অনুষে সেদস্যর ই-নশে ব্যবিার কদর সম্পাশেি শচঠি/নশের
সাংখ্যাদক ১০ শেদয় গুণ কদর গুণফলদক িাঁর মাধ্যদম সম্পাশেি বছদরর সমস্ত শচঠি/নশের সাংখ্যা দ্বারা
ভাগ কদর ল ভাগফল পাওয়া াদব িাই িদব িাঁর পদয়ন্টস। উোিরণ: শে একজন অনুষে সেস্য
একটি বছদর লমাট ১৮টি শচঠি ও ২৭ টি নশে (দমাট ৪৫) ইস্যে কদর োদকন ার মদধ্য ১১টি শচঠি ও ১৯
টি নশে (দমাট ৩০) ই-নশে ব্যবিার কদর সম্পাশেি, িািদল িাঁর পদয়ন্টস িদব: ১০*৩০/৪৫=৬.৬৭।)
৫। ইদনাদভশন কমমকান্ড
(একজন অনুষে সেস্য শে িার অশর্দক্ষদে বছদর একটি ইদনাদভশন বাস্তবায়ন কদরন া লকাদনা লসবা
প্রোন প্রশিয়াদক সিজির করদি সক্ষম বা লকাদনা লসবার মান উন্নি করদি সক্ষম, িািদল শিশন
সদব মাচ্চ ১০ পদয়ন্টস পাদবন। ইদনাদভশন আইশেয়া বাস্তবায়ন শুরু িদয় োকদল ৫ পদয়ন্ট পাদবন।)
৬। অশফদস উপশিশি
(লকদন্দ্র কমমচাশরগণ বাদয়াদমশিক লমশশদন ল তেশনক িাশজরা লেন, প্রশাসন অনুশবভাগ িার একটি
মাশসক শিদসব প্রশিমাদস প্রকাশ করদব এবাং শনয়শমি কমমচাশরদক পুরস্কৃি করদব। উক্ত মাশসক শিদসব
লেদক প্রশি অনুষে সেদস্যর বাৎসশরক িাশজরা শিদসব কদর িা শে কাশিি সমদয়র সমান িয় (ছুটি
বাে শেদয়, িািদল শিশন সদব মাচ্চ ১০ পদয়ন্টস পাদবন।)
৭। প্রদিেক এমশেএস িার শবভাদগর অনুষে সেস্যগদণর লপশাগি জ্ঞান ও েক্ষিা (১), শনভমরদ াগিে ও
কিমব্যশনষ্ঠা (১), সিিার শনেশমন (১), সিকমীদের সাদে আচরণ (১), উপিাপন েক্ষিা (১) মাপকাঠি
ব্যবিার কদর িাদেরদক ৫ পদয়দন্টর মূল্যায়ন করদবন।
৮। ছুটি েিদণর প্রবণিা
(জরুরী প্রদয়াজন ছাড়া লকান ছুটি েিণ না করদল একজন অনুষে সেস্য ৫ নম্বর পাদবন, প্রশি ১০% ছুটি
েিদণর জন্য ১ নম্বর কদর কমদব)।
৯। লসাস্যাল শমশেয়া এর ব্যবিার (Whatsapp গ্রুদপ (১) movement notification,
(২) knowledge shareing, (৩) experience sharing, (৪) official
notification ইিোশে লেদখ কশমটি সদব মাচ্চ ৫ পদয়ন্ট প্রোন করদব।)
১০। বাশষ মক কমমসম্পােন চুশক্ত বাস্তবায়দন িৎপরিা, স্বপ্রদণাশেি িথ্য প্রকাদশ আেি, অশভদ াগ
প্রশিকাদর সিদ াশগিা ইিোশে লেদখ কশমটি সদব মাচ্চ ৫ পদয়ন্ট প্রোন করদব।
১১। লরক্টর মদিােয় কর্তমক সামশেক মূল্যায়ন
লমাট=

বরােকৃি পদয়ন্টস
১৫

১০

১০

১০

০৫
০৫
০৫
০৫
৫
১০০

৩.০২ বাাংলাদেশ সরকাদরর জািীয় লবিন লস্কদলর ১০-২০ লেদের অন্তর্ভমক্ত কমমচারীদের জন্য শনদম্নাক্ত অবস্তুগি
(subjective) মূল্যায়ন সূচদকর মাধ্যদম কশমটি একটি পদয়ন্ট িাশলকা তিশর করদবনঃ
অনুষে সেস্য নন এমন কমমচারীগদণর (লেে ১০-২০) জন্য কমমস্পােন মূল্যায়ন সূচকসমূিঃ
িম
সূচক (Indicators)
১
লপশাগি েক্ষিা, পশরদবশ শবষয়ক সদচিনিা, লনর্তত্ব োদনর ক্ষমিা, উদ্ভাবনী র্ারণা
(শনয়িণকারী কমমকিমা পারফরদমদন্সর ওপর শভশি কদর নম্বর লেদবন)
২

বাশষ মক কমমসম্পােন চুশক্ত বাস্তবায়দন িৎপরিা, অশভদ াগ প্রশিকাদর সিদ াশগিা
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বরােকৃি নম্বর
১০
১০

িম
৩

সূচক (Indicators)
িথ্য প্রযুশক্ত ব্যবিাদর পারেশশমিা, কশম্পউটার পশরচালনা

বরােকৃি নম্বর
১৫

৪

ই-ফাইল ব্যবিাদর আেি, লসাশ্যাল শমশেয়া ব্যবিার

১০

৫

অশফদস সময়মি আগমন ও প্রিান, ছুটি েিদণর প্রবণিা
(বাদয়াদমশিক লমশশদনর জমাকৃি োটা িদি শিকরা িাদর নম্বর পাদবন)

১০

৬

সময়মি নশে উপিাপন (উপিাশপি িথ্য াচাই কদর শনয়িণকারী কমমকিমা নম্বর লেদবন, বাছাই
কশমটি তেবচশয়িভাদব াচাই করদবন।)
সিিা, শনভমরদ াগ্যিা (শনয়িণকারী কমমকিমা পারফরদমদন্সর ওপর শভশি কদর নম্বর লেদবন।)

১০

৮

আচরণ, শাংখলা, শবশর্-শবর্াদনর প্রশি শ্রদ্ধাশীলিা (শনয়িণকারী কমমকিমা পারফরদমদন্সর ওপর শভশি
কদর নম্বর লেদবন।)

০৫

৯

সম্পাশেি কাদজর গুণগিমান ও পশরমাণ

১০

১০

লপাশাক-পশরচ্ছে পশরচ্ছন্নিা, শনর্ মাশরি লপাশাক পশরর্ান ( শে োদক) (শনয়িণকারী কমমকিমা
পারফরদমদন্সর ওপর শভশি কদর নম্বর লেদবন)

০৫

১১

লরক্টর মদিােয় কর্তমক সামশেক মূল্যায়ন

০৫

৭

লমাট=

১০

১০০

৩.০৩ অনুষে সেস্য নন এমন কমমচাশরগদণর (লেে ১০-২০) কমমস্পােন মূল্যায়দনর জন্য সাংশিষ্ট শবভাগ/অনুশবভাগ/শাখার শিন জন
অনুষে সেদস্যর বশণ মি সূচকসমূি ব্যবিার কদর পদয়ন্ট সাংেি করার পর শিন জদনর গড় পদয়ন্ট লবর কদর িা সাংশিষ্ট কমমচাশরর
অশজমি পদয়ন্ট শিদসদব ব্যবিার করদি িদব। শবভাগ/অনুশবভাগ/শাখার শিন জন অনুষে সেদস্যর প্রোনকৃি পদয়ন্ট লগাপন রাখা িদব।
৪.০০ শুদ্ধাচার চচ মার পুরস্কার প্রোদনর জন্য বাছাই কশমটি গঠনঃ
৪.০১ লকদন্দ্রর একজন এমশেএস-এঁর লনর্তদত্ব লরক্টর মদিােয় শিন সেস্য শবশশষ্ট একটি কশমটি গঠন করদবন। কশমটি ১ লেদক ৯
লেদের কমমচারীদের মধ্য িদি একজন ও ১০ লেদক ২০ লেদের কমমচারীদের মধ্য িদি একজনদক পুরস্কার প্রোদনর জন্য শনব মাচন
করদব।
৪.০২ একটি পশিকা বৎসদর লকদন্দ্র কমপদক্ষ ৬ মাস কাজ কদরদছন শুধুমাে এমন কমমচারীগণদক কশমটি পুরস্কার প্রোদনর জন্য
শবদবচনায় আনদব।
৪.০২ পশিকা বৎসদরর শিদসদব (জানুয়াশর-শেদসম্বর) কশমটি কমমস্পােন পদয়ন্ট িাশলকা তিশর করদব।
৫.০০ পুরস্কাদরর মানঃ
ম
পুরস্কার শিদসদব একটি সাটিশফদকট
এবাং এক মাদসর মূল লবিদনর সমপশরমাণ অে ম প্রোন করা িদব।

( ে. লমাঃ লমারদশে আলম )
উর্ধ্মিন গদবষণা কমমকিমা

( িাসান মূিমাজা মাস্যম )
উপ-পশরচালক (দসবা)
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( লমাঃ শসশেকুর রিমান )
পশরচালক (প্রশাসন)

