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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

সাধারণ শাখা

শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর (Stakeholder) অংশ হেণ সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: মিজবর রহমান 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৪ ফ য়াির ২০২২
সভার সময় সকাল ১০.৩০ ঘ কা

ান জলা শাসেকর সে লনক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’

       আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা,
২০২১-২০২২ এর আেলােক অ  কাযালেয়র হীত কমপিরক নায় শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর
(Stakeholder) অংশ হেণ সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। পরবত েত শাসন

িত ায় মাঠ পযােয় কমরত কমকতা ও কমচারীেদর করণীয় সং া  িবষেয় আেলাচনা হয়। িব ািরত আেলাচনা েম
িন িলিখত িস া স হ হীত হয়।

িমক আেলাচনার িবষয় িস া বা বায়নকারী ক প

১. সবা সহিজকরণ, তা ও জবাবিদিহতা 
িনি তকরণ

কমে ে  সবা াথ েদর াথ ত সবা 
সহিজকরণ, তা ও জবাবিদিহতা আনয়ন 
এবং সবা দােন দ তা ি  করেত হেব।

জলা ও উপেজলা 
পযােয়র সকল দ র 

ধান

২. আইন- লা ও শাসন িনি তকরণ

জলা, মহানগর ও উপেজলা পযােয় আইন-
লা র ায় িনয়িমত মাবাইল কাট 

পিরচালনা এবং জলা আইন- লা কিম র 
মািসক সভার িস া  বা বায়েন সকলেক সেচ  
থাকেত হেব।

জলা ও উপেজলা 
পযােয়র সকল দ র 

ধান

৩. জলা উ য়ন সম য় কিম র সভার িস া  
বা বায়ন

শাসন িনি তকে  জলা উ য়ন সম য় 
কিম র মািসক সভায় িহত িস াে র ি েত 
বা বায়ন কায ম অ াহত রাখেত হেব।

জলা ও উপেজলা 
পযােয়র সকল দ র 

ধান

৪. শাসন িত ায় সিচবালয় িনেদশমালা, 
২০১৪ যথাযথভােব অ সরণ

ফাইল ব াপনার ে  সিচবালয় 
িনেদশমালা, ২০১৪ যথাযথভােব অ সরণ করেত 
হেব।

জলা ও উপেজলা 
পযােয়র সকল দ র 

ধান
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৫. িবিভ  উ য়ন লক কায ম পিরদশন

মি পিরষদ িবভােগর ১২ ম ২০১৬ তািরেখর 
০৪.৫১৩.০৫৪.০০.০০.০০১.৪৬৯ ন র ারেকর 

ি েত মাঠ শাসেনর কমকতােদর পিরদশন, 
দশন সং া  মাপ অজন িনি ত করেত হেব।

১. উপপিরচালক, 
ানীয় সরকার

২. অিতির  জলা 
শাসক 

(রাজ )/অিতির  
জলা শাসক 

(সািবক)/অিতির  
জলা শাসক (িশ া ও 
আইিস )/অিতির  

জলা ািজে ট
৩. উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িসেলট
৪. সহকারী কিমশনার 
( িম)(সকল), িসেলট

৬. অিফেস সময়মত উপি িত িনিশচতকরণ

ক) অিফেস সময়মত উপি িত িনি ত করেত 
হেব।
খ) হািজরা বিহেত সময়মত া েরর িবষয়  
সংি  অিফসার ক ক তদারিক করেত হেব।

জলা ও উপেজরা 
পযােয়র সকল দ র 

ধান

        সভার শেষ কমে ে  াচার চচা িনি তকে  ও শাসন িত ায় উপি ত সকলেক আ িরক হওয়ার আ ান
জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
 

 

মা: মিজবর রহমান 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.১৬.০১৬.১৮.৩৩৫ তািরখ: 
২৮ মাচ ২০২২

১৪ চ  ১৪২৮

অ িলিপ: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব- র দ র, মি পিরষদ িবভাগ 
২) কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৩) িলশ কিমশনার, এসএমিপ, িসেলট
৪) িলশ পার, িসেলট
৫) ধান িনবাহী কমকতা, ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, িসেলট িস  কেপােরশন
৬) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, িসেলট
৭) িসিভল সাজন, িসেলট
৮) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৯) অিতির  জলা শাসক (সািবক)/অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )/অিতির  জলা শাসক
(রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট
১০) িনবাহী েকৗশলী .............................................. (সকল), িসেলট
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার..................................(সকল), িসেলট
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১২) সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল), িসেলট
১৩) পিরচালক/উপপিরচালক, ....................................... (সকল), িসেলট
১৪) সহকারী পিরচালক.................................................(সকল),িসেলট
১৫) জলা .................................................................... কমকতা/ অিফসার, িসেলট
১৬) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, িসেলট
১৭) িম অিধ হণ কমকতা (এলএও), িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১৮) রিভিনউ ড  কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১৯) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
২০) সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
২১) .........................................., ..................িসেলট

 

মা: মিজবর রহমান 
জলা শাসক
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