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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 এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২২ িডেস র ২০২০
সভার সময় সকাল ৯.৩০ ঘ কা

ান জলা শাসক, িসেলট-এর সে লনক
উপি িত পিরিশ  “ক” 

         সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভায় মাঠ পযােয়র কাযালেয়র জাতীয় াচার
কৗশল কম-পিরক না ও িবগত ২৯ অে াবর ২০২০ তািরেখ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলেট অ ি ত জাতীয়

াচার কৗশল সং া  নিতকতা কিম র সভায় হীত িস া স েহর আেলােক িব ািরত আেলাচনা করা হয়।
আেলাচনা েম িন িলিখত িস া স হ হীত হয়।

িমক আেলাচনা িস া বা বায়নকারী 
ক প

০১ শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর অংশ হেণ সভা 
আেয়াজন এবং সভায় হীত িস া স হ যথাযথভােব 
বা বায়েনর লে  করণীয়িবষেয় অ  সভায় 
আেলাচনা হয়। িত মােস অ ি ত জলা উ য়ন 
সম য় সভায় জলা পযােয়র সরকাির দ রস হ 
অংশ হণ কের উে খ কের উ  সভায় সকেলর 
উপি িতেত াচার ও উ ম চচা িবষেয় আেলাচনা 
করা যেত পাের মেম সকেল মত দান কেরন।

(ক) িত মােস অ ি ত  জলা উ য়ন 
সম য় সভার আেলাচনার িবিবধ অংেশ 

াচার িবষয়ক কমপিক না ও 
বা বায়ন অ গিত িবষেয় আেলাচনা 
করেত হেব। 

সহকারী 
কিমশনার, 
সাধারণ শাখা

০২ য়ে ে  াচার িনি তকরেণর লে  িপিপএ 
২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ 
১৬(৬) অ যায়ী িত অথবছেরর েত য়-
পিরক না ণয়ন করার িবষেয় ােরাপ করা হয়। 
অথবছের িত ােনর প  ও সবার য় চািহদা 

চা ভােব িন পণ কের সংি  ওেয়বসাইেট 
আপেলােডর িবষেয় আেলাচনা হয়।

িতবছেরর লাই মােস আগত 
অথবছেরর য়-পিরক না হণ ও 
ওেয়বসাইেট আপেলাড িনি ত করেত 
হেব।

১। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল) 
২। নজারত 
ড  কােল র, 

িসেলট

০৩ াচার িনি তকরেণ এবং ন িত িতেরােধ আগত 
সবা াথ েদর  সবা দান ও েয়াজনীয় সবা হেণর 

জ  েদয় িফ স েক অবগত করার িবধােথ 
পা ার, িলফেলট ও ি কার িবতরণ এবং দশন করা 
যেত পাের।

জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট-এর 
িবিভ  শাখা হেত দ  সবা, সবা 

দােনর ধাপস হ, সবা াি র লে  
িনধািরত িফর পিরমাণ ও িফ বাবদ অথ 
জমাদােনর কাড/ াংক একাউ  না ার 
িবষয়ক ত  স িলত ি কার/ না শ 
িনজ িনজ শাখায় দশেনর ব া করেত 
হেব।

সহকারী 
কিমশনার (সকল)

১



০৪ আিথক লনেদেনর ে  তা িনি ত করার 
িবষেয় ােরাপ করা হয়। সরকাির সকল খােত 
রিশদিবহীন টাকা লনেদন না করার জ  সংি  
সকলেক অ েরাধ করা যেত পাের মেম আেলাচনা হয়।

সরকাির সকল িফ আদােয়র ে  কান 
কার নগদ অথ হণ করা যােব না। 

সবা াথ েক েযাজ  িফ সংি  াংক 
িহসােব/ কােড চালােনর মা েম জমা 
িদেয় ি প/রিশদ সরবরােহর জ  
অ েরাধ করেত হেব। সকল কার 
রিশদ/চালান সং হ িনি ত েম সংি  
নিথেত সংর ণ করেত হেব।

১। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল) 
২। সহকারী 
কিমশনার (সকল)

০৫ কম-পিরেবশ উ য়েনর লে  অেকেজা মালামাল 
িবন করণ ও পির ার পির তা ি  ইত ািদ িনেয় 
আেলাচনা হয়। রাতন কােঠর আলমািরস হ 
মরামত েম বহার ও ভিব েত যেকান ধরেনর 

আসবাবপ  েয়র ে  ি েলর প  পিরহার করার 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

রাতন কােঠর আসবাব না ফেল 
মরামত সােপে  নরায় বহার করেত 

হেব।
যেকান আসবাব েয়র ে  ি ল প  

পিরহার করেত হেব।

নজারত ড  
কােল র, িসেলট

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

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০১০.১৬.০১৬.১৮.১১০১ তািরখ: 
৩১ িডেস র ২০২০

১৬ পৗষ ১৪২৭

অ িলিপ: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৩) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, ি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) িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৮) জনাব................................................, িসেলট

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক

২


