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িবষয:় শাসেনরশাসেনর   ৫৫   জবাবিদিহ লকজবাবিদিহ লক  উপকরণউপকরণ  (Five Accountability Tools)  (Five Accountability Tools) সং াসং া   তত
ওও  সংিসংি   লােগালােগা  (Logo)  (Logo) ম ণ ালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ //দ রদ র //সং াস েহরসং াস েহর   ওেয়বসাইেটওেয়বসাইেট   িনিদিনিদ   মম
অ যায়ীঅ যায়ী  আপেলাডআপেলাড ।।

: মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮.৯৫; তািরখ: ২৯ সে র ২০২০

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ে  উি িখত পে র মা েম শাসেনর ৫  জবাবিদিহ লক উপকরণ
(Five Accountability Tools) সং া  ত  ও সংি  লােগা (Logo) ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং াস েহর
ওেয়বসাইেট িনিদ  ম অ যায়ী আপেলােডর জ  িনেদশনা দান করা হেয়িছল।
০২।       এ সং া  ত  ও সংি  লােগা (Logo) আপেলােডর ে  দখা যায় য, সবা দান িত িত (িস েজ স
চাটার) এবং বািষক কমস াদন ি  সবা বে   ৫  েলট পেয়  রেয়েছ। িক  কািরগির সীমাব তার কারেণ এক
সবা বে র অধীেন ৪ (চার) -এর বিশ েলট পেয়  জন করা স ব নয় মেম িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ হেত মি পিরষদ
িবভাগেক টিলেফােন অবিহত করা হেয়েছ এবং এ িবষেয় িনেদশনা চাওয়া হেয়েছ। 
০৩।       উপ  িবষয়  িবে ষণ বক সবা দান িত িত (িস েজ স চাটার) এবং বািষক কমস াদন ি  সবা
বে র েলট পেয়ে  উি িখত ত  িনে া  ভােব পিরবতন করা যােব:

েবর সবা ব                                                                   পিরবিতত সবা ব
সবাসবা  দ ানদ ান   িত িতিত িত  ( ( িস েজিস েজ সস  চাটারচাটার))

সবা দান িত িত (িস েজ স চাটার)
ফাকাল পেয়  কমকতা ও িবক  

কমকতা
মািসক/বািষক পিরবী ণ/ ায়ন 

িতেবদন
পিরবী ণ কিম
আইন/িবিধ/নীিতমালা/পিরপ /িনেদিশকা/
 াপন

সবাসবা  দ ানদ ান   িত িতিত িত  ( ( িস েজিস েজ সস  চাটারচাটার))
সবা দান িত িত (িস েজ স চাটার)
ফাকাল পেয়  কমকতা/পিরবী ণ 

কিম
মািসক/বািষক পিরবী ণ/ ায়ন 

িতেবদন
আইন/িবিধ/নীিতমালা/পিরপ /িনেদিশকা/
 াপন

বািষকবািষক   কমস াদনকমস াদন   িি
ি স হ
ম িলডার ও এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতা
মািসক িতেবদন

এিপএএমএস ওেয়ব িলংক
আইন/িবিধ/নীিতমালা/পিরপ /িনেদিশকা/ াপন

বািষকবািষক   কমস াদনকমস াদন   িি
এিপএ 
িনেদিশকা/পিরপ /এিপএ 

ম 
ি স হ

পিরবী ণ ও ায়ন 
িতেবদন

এিপএএমএস 
 সফটওয় ার িলংক

০৪।       এমতাব ায়, ার ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং ার ওেয়বসাইেট জবাবিদিহ লক উপকরণস েহর ত  পিরবিতত
সবা বে  উি িখত েলট পেয়  অ সরেণ আপেলােডর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১



স ত, এে ে  েয়াজেন Aspire to Innovate (a2i)-এর সােথ যাগােযাগ কের েয়াজনীয় সহেযািগতা হণ
করারও িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম
২) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৩) সিচব সম য় ও সং ােরর একা  সিচব, সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ
৫) ি গত কমকতা, সং ার অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ
৬) াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর (অিতির  দািয় ), শাসন ও অিভেযাগ ব াপনা অিধশাখা,
মি পিরষদ িবভাগ
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িসিনয়র সহকারী সিচব
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