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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

সাধারণ শাখা

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  ‘ নিতকতা কিম র’ সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: মিজবর রহমান 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৪ ফ য়াির ২০২২
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা

ান জলা শাসেকর সে লনক

উপি িত
১. অিতির  জলা শাসক (সািবক), িসেলট ২. িম  মৗ মী মা ান, িম অিধ হণ কমকতা, িসেলট ৩. 
জনাব ফজেল ওয়ািহদ, সহকারী কিমশনার, িসেলট ৪. জনাব মাঃ জামাল আহমদ, শাসিনক কমকতা, 
িসেলট

       সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভার েতই সকেলর অবগিতর জ
আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না  ণয়ন, বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা,
২০২১-২২ হেত িনেদশনাস হ পাঠ কের শানােনা হয়। িব ািরত আেলাচনা েম িন িলিখত িস া স হ হীত হয়।

িমক আেলাচনার িবষয় িস া বা বায়নকারী ক প
০১ সভা আেয়াজন এবং 

কাযিববরণী াচার কৗশল 
ওেয়ব পাটােল 
আপেলাডকরণ

১. নিতকতা কিম র সভা মািসক িভি েত 
আেয়াজন করেত হেব।
২. সভার কাযিববরণী   াচার কৗশল 
ওেয়ব পাটােল আপেলাড িনি ত করেত 
হেব।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
২। সহকারী কিমশনার ( িম), সকল
৩। া ামার, জঃ ঃকাঃ, িসেলট

০২ মািসক িতেবদন 
ওেয়বেপাটােল 

আপেলাডকরণ 

১. াচার কৗশল কম পিরক নার আেলােক 
মািসক বা বায়ন অ গিত মাণকসহ 

ক ােল ােরর িনধািরত সময় িচ 
অ সরণ বক রণ িনি ত করেত হেব। 
২. মািসক অ গিত িতেবদন   

াচার কৗশল ওেয়ব পাটােল আপেলাড 
িনি ত করেত হেব।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
২। সহকারী কিমশনার ( িম), সকল
৩। সহকারী কিমশনার (সকল)

০৩ াচার কৗশল সবাব  
হালনাগাদকরণ

১. িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট এর 
আদেল অ  কাযালেয়র াচার সবাব  
সাজােনাসহ িনয়িমত হালনাগাদ করেত হেব।
২. াচার সবাবে র ত   ও স  
করেত হেব।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
২। সহকারী কিমশনার ( িম), সকল
৩। া ামার, জঃ ঃকাঃ, িসেলট

০৪ ক  পিরদশন িতেবদন উপেজলা পিরষদ, পৗরসভা ও ইউিনয়ন 
পযােয় যসকল ক  চলমান রেয়েছ তা 
যথাযথ ক প  ক ক পিরদশন বক 
বা বায়ন অ গিত িতেবদন রণ িনি ত 
করেত হেব।

১। উপপিরচালক, ানীয় সরকার, 
িসেলট
২। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ )/(সািবক)/(িশ া ও আইিস ), 
িসেলট
১। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
২। সহকারী কিমশনার ( িম), সকল

১



০৫ াচার র ার দান 
(সংেশাধন) নীিতমালা, 

২০২১ বা বায়ন

জলা ও উপেজলা পযােয় াচার র ার 
দােন াচার র ার দান (সংেশাধন) 

নীিতমালা, ২০২১ অ সরণ করেত হেব। 

১। অিতির  জলা শাসক (সািবক)
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
িসেলট

০৬ কাযিববরণীর িস াে র 
আেলােক বা বায়ন অ গিত 

িতেবদন রণ

কাযিববরণীর িত  িস াে র বা বায়ন 
অ গিত িতেবদন আগািম ২২ মাচ ২০২২ 
তািরেখর মে  অ  কাযালেয় আবি কভােব 

রণ করেত হেব। 

২। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
িসেলট
২। া ামার, জঃ ঃকাঃ, িসেলট

      সভার আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত রা  ও জণগেণর ােথ আ িরকতার সােথ কাজ করার আ ান
জািনেয় এবং উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা কেরন।

 

মা: মিজবর রহমান 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.১৬.০১৬.১৮.২৯৩ তািরখ: 
১৪ মাচ ২০২২

২৯ ফা ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৩) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৪) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )/অিতির  জলা শাসক
(রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার..................................(সকল), িসেলট
৬) সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল), িসেলট
৭) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট
৮) িম অিধ হণ কমকতা (এলএও), িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৯) রিভিনউ ড  কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১০) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১১) সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১২) .........................................., ..................িসেলট

 

মা: মিজবর রহমান 
জলা শাসক

২


