
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ  

সং াপন শাখা

জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ণয়ন ও বা বায়ন সং া  জলা নিতকতা কিম র ২০২১-২২ অথবছেরর ২য় মািসক
সভার কাযিববরণী:

সভাপিত মা: জাহা ীর হােসন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২১ িডেস র, ২০২১ ি :।
সভার সময় সকাল ১০:৪০ টা।

ান জলা শাসক, নামগ  এর অিফস ক ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ ( া েরর মা সাের)।
      সভার ারে  উপি ত সদ গণেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কাজ  কেরন । অত:পর সভাপিত মেহাদেয়র
অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক), নামগ  ২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার ২য়

মািসক (অে াবর-িডেস র ২০২১ ) কায েমর অ গিতর িবিভ  চক িনেয় আেলাচনা েম িন বিণত িস া স হ হীত হয়:
: নং আেলাচনার িবষয় িস া বা বায়নকারী কমকতা

০১ জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ২০২১-২২ 
বা বায়েনর িনিমে  ি র ত ল রেণ সংি  
শাখাস েহর িমকা স েক আেলাচনা হয়। 

াচার কৗশল বা বায়েনর অ রায়স হ ও 
স েলা উ রেণর উপায় িনেয় িব ািরত আেলাচনা 

হয়। 

সকল শাখায় জাতীয় াচার কৗশল 
কমপিরক না ২০২১-২২ এর ি র ত 
কমপিরক নার ২য় মািসক িতেবদেনর 
 হাডকিপ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
িসেলেট িনধািরত সমেয়র মে  রণ করেত 
হেব।  

শাসিনক কমকতা, 
সং াপন শাখা

জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না 
২০২১-২২ সফল বা বায়েনর িনিম  
পির ার পির তা অিভযান িনয়িমত 
অ াহত রাখেত হেব। 

নজারত ড  কােল র, 
নামগ । 

াচার বা বায়ন সং া  সকল মাণক 
সংর ণ করেত হেব এবং যথাসমেয় রণ 
করেত হেব। 

অিতির  জলা শাসক 
(সকল)/ উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল)/সহকারী 
কিমশনার ( িম), (সকল)/ 
সহকারী কিমশনার (সকল), 

নামগ ।
 পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকা উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

মা: জাহা ীর হােসন 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯০০০.০০৬.০৬.০২১.২০.৩৮১ তািরখ: 
২২ িডেস র ২০২১

৭ পৗষ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়

১



৩) সিচব, সম য় ও সং ার, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট।
৫) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, নামগ
৬) অিতির  জলা শাসক (সকল), নামগ ।
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), নামগ । (অ প সভা আহবান এবং পিরবী ণ কাঠােমা মাতােবক ণীত কমপিরক না
বা বায়ন অ গিত িতেবদন রেণর জ )।
৮) রিভিনউ ড  কােল র, নামগ
৯) নজারত ড  কােল র, নামগ
১০) িম অিধ হণ কমকতা (এলএও), নামগ
১১) জনােরল সা িফেকট অিফসার , নামগ
১২) সহকারী কিমশনার ( িম) সকল নামগ
১৩) সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
১৪) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ । ওেয়বেপাটােল কােশর েয়াজনীয় ব া হণ
করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 
১৫) জনাব....................................................................সহকারী কিমশনার ও সদ  সিচব, জাতীয় াচার ফাকাল
পেয় /িবক  ফাকাল পেয় , জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ , ।

 

মা: জাহা ীর হােসন 
জলা শাসক

২


