
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

সং াপন শাখা

জাতীয় াচার কৗশল সং া  নিতকতা কিম  সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ মিশউর রহমান এনিডিস 
 িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট।

সভার তািরখ ৩১ আগ  ২০২০
সভার সময় িবকাল ০৪:৩০ টা

ান িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর সে লন ক
উপি িত পিরিশ  'ক' সদয় ।
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভায় িব ািরত আেলাচনায় িন িলিখত িস া স হ হীত হয়:

আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী   
ক পক প

০১. নিতকতা কিম র সভা:
সভায় এ কাযালয় ও জলা শাসেকর কাযালয়স েহ িত কায়াটাের নিতকতা কিম র সভা 
আহবান ও িস া স হ বা বায়ন িবষেয় আেলাচনা হয়। িনধািরত ল  অ যায়ী সভা আেয়াজন 
ও িস া  বা বায়ন িনি ত করার জ  সভায় মতামত কাশ করা হয়।

িবভাগীয় 
কিমশনােরর 
কাযালয় ও জলা 

শাসেকর 
কাযালেয় 
িনধািরত ল  
অ যায়ী 
নিতকতা 

কিম র সভা 
আেয়াজন এবং 
সভায় হীত 
িস া  বা বায়ন 
িনি ত করেত 
হেব।

১। জলা শাসক (সকল)
২। সহকারী কিমশনার, 
সং াপন শাখা

০২. জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার মািসক িতেবদন: সভায় াচার কৗশল 
কম-পিরক নার মািসক িতেবদনস হ রণসহ -  ওেয়ব পাটােল আপেলােডর িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

জাতীয় াচার 
কৗশল 

কম-পিরক নার 
মািসক 

িতেবদনস হ 
যথাসমেয় রণ 
করেত হেব এবং 

-  ওেয়ব 
পাটােল আপেলাড 

করেত হেব।

১। জলা শাসক (সকল)
২। সহকারী কিমশনার, 
সং াপন শাখা

৩. াচার সবাব  হালনাগাদকরণ: িবভাগীয় অিফস ও জলাস েহর াচার সবাব  
হালনাগাদকরেণর িবষেয় আেলাচনা করা হয়। সবা ব  হালনাগাদ করার িবষেয় সভায় মতামত 

কাশ করা হয়।

১. াচার 
সবাব  

হালনাগাদ করেত 
হেব। 

১। জলা শাসক (সকল)
২। সহকারী কিমশনার, 
সং াপন শাখা
৩। িসিনয়র সহকারী 
কিমশনার (আইিস ) সল

১



০৪. বািষক য় পিরক না 
ণয়ন: িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অ যায়ী ২০২০-২১ 

অথ বছেরর য়-পিরক না ণয়ন কের ওেয়বসাইেট কােশর িবষয় িনেয় িব ািরত আেলাচনা 
করা হয়। সভায় জানােনা হয় বািষক য় পিরক না ইিত েব ণয়ন করা হয়িন। থমবার 

ণয়ন করেত িক টা সময় লাগেছ। িবিভ  অিফস থেক কািশত য় পিরক না পযােলাচনা 
করা হে । শী ই তা কাশ করা হেব।

য়-পিরক না 
ততম সমেয়র 

মে  ওেয়বসাইেট 
কাশ করেত 

হেব।

১। জলা শাসক 
(সকল)
২। সহকারী কিমশনার 
( নজারত)
৩। িসিনয়র 
সহকারী কিমশনার 
(আইিস ) সল

৫. কমপিরেবশ উ য়ন:
সভায় অিফেসর িবিভ  পিরত / বহার অ পেযাগী/ অেকেজা মালামাল িন ি র িবষেয় 
আেলাচনা হয়। সভায় জানােনা হয় অিফেসর িক  পিরত /অেকেজা মালামাল রেয়েছ য েলা 
িন ি  করা েয়াজন। 

অিফেসর িবিভ  
ােন 

অেকেজা 
মালামালস হ 
কিম  
গঠন কের 
িবন করেণর 

ব া হেণর 
জ  অ েরাধ 
করা হয়। 

সহকারী কিমশনার
( নজারত) ও িসিনয়র 
সহকারী কিমশনার 
(রাজ ), িবভাগীয় 
কিমশনােরর কাযালয়, 
িসেলট।

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ মিশউর রহমান এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট।

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.১৬.০২২.১৭.৫৪৬ তািরখ: 
১০ সে র ২০২০

২৬ ভা  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব (সম য় ও সং ার), মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), িসেলট িবভাগ, িসেলট।
৪) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), িসেলট িবভাগ, িসেলট।
৫) পিরচালক, ানীয় সরকার, িসেলট িবভাগ, িসেলট।
৬) জলা শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।
৭) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, রাজ  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৮) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (এ কাযালেয়র ওেয়ব পাটােল
আপেলােডর েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)।
৯) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা-১, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
১০) কিমশনােরর একা  সিচব, িসেলট িবভাগ, িসেলট।
১১) সহকারী কিমশনার, নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।

 

সিকনা আ ার 
সহকারী কিমশনার

২


