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ন র: ০৫.৪৬.৯০০০.০০৬.০৬.০২০.১৯.৪২৫ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২০

১৫ আি ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
  মি পিরষদ িবভাগ, াচার ও শাসিনক সং ার শাখা’র ১১/১২/২০১৬ ি : তািরেখর ৫৯৭ নং ারেকর পিরে ি েত অ  কাযালেয়
জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  িন বিণতভােব ‘ নিতকতা কিম ’ নগঠন করা হেলা। 

(ক) কিম

১। জলা শাসক, নামগ                                         আহবায়ক।
২। অিতির  জলা শাসক (সািবক), নামগ                  সদ ।
৩। রিভিনউ ড  কােল র, নামগ                           সদ ।
৪। নজারত ড  কােল র, নামগ                            সদ ।
৫। জনাব আিসফ আল িজনাত, সহকারী কিমশনার, েড  শাখা          সদ  সিচব ও াচার ফাকাল পেয় ।

(খ) কাযপিরিধ :

১। সংি  মাঠ পযায় কাযালেয় াচার িত ার ে  অিজত সাফ  এবং অ রায় িচি তকরণ;
২। পিরলি ত অ রায় রীকরেণ সময়াব  কম-পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও পিরবী ণ;
৩। কম-পিরক না বা বায়েনর দািয়  কােদর ওপর  থাকেব, তা িনধারণ; এবং
৪। উ তন ক পে র িনকট াচার বা বায়েনর অ গিত সং া  িতেবদন রণ।

৩০-৯-২০২০
মাহা দ আ ল আহাদ

জলা শাসক
ফান: ০৮৭১-৬২০০০

ফ া : ০৮৭১-৬১৬০২
ইেমইল:

dcsunamganj@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪৬.৯০০০.০০৬.০৬.০২০.১৯.৪২৫/১(৪৬) তািরখ: ১৫ আি ন ১৪২৭
৩০ সে র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, সম য় ও সং ার, সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।

১



৪) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
৫) অিতির  জলা শাসক (সকল)/অিতির  জলা ািজে ট,, নামগ ।
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), নামগ ।
৭) রিভিনউ ড  কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
৮) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
৯) িম অিধ হণ কমকতা (এলএও), িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
১০) সহকারী কিমশনার (িজিসও), জনােরল সা িফেকট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
১১) সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল), নামগ
১২) সহকারী কিমশনার ও এি িকউ ভ ািজে ট (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
১৩) জনাব আিসফ আল িজনাত ,সহকারী কিমশনার,  ড  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ  এবং সদ  সিচব ও

াচার ফাকাল পেয় ।
১৪) অিফস নিথ।

৩০-৯-২০২০
মাহা দ আ ল আহাদ

জলা শাসক
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