
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 

রংপরু িবভাগ, রংপরু 
সাধারণ শাখা

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  রংপরু িবভােগর নিতকতা কিমিটর ২য় সভার
কাযিববরণী:

সভাপিত ক. এম. তাির ল ইসলাম 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ০২.০১.২০২০ ি ঃ।
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘিটকা।

ান িবভাগীয় কিমশনার কাযালয় এর সে লন ক ।
উপি িত ...

    
       সভার ারে  সভাপিত উপি ত সকল সদ েক আ িরক েভ া জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভায় জাতীয় াচার
কৗশল বা বায়েনর লে  এ কাযালেয়র ২০১৯-২০ অথ বছেরর জ  ণীত জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না অ যায়ী

িন বিণত িবষেয় আেলাচনা েম িস া  গহৃীত হয়।
ঃ নং আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

০১ ািত ািনকব ব া...............ািত ািনকব ব া...............০৮০৮
১.১ নিতকতা কিমিটর সভাঃ সহকারী কিমশনার (সাধারণ 
শাখা) ও াচার ফাকাল পেয় ট কমকতা জানান য, 
ল মা  অ যায়ী নিতকতা কিমিটর সভা অ ি ত হে ।

মাপ অ যায়ী নিতকতা কিমিটর সভা িত 
কায়াটাের একিট কের অ ান অব াহত থাকােব।

িবভাগীয় 
কিমশনার

১.২ নিতকতা কিমিটর সভার িস া  বা বায়নঃ নিতকতা 
কিমিটর সভার িস া সমহূ বা বায়ন করা হে ।

নিতকতা কিমিটর সভার িস া  যথাযথভােব 
বা বায়েনর কায ম অব াহত রাখেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

০২ দ তাদ তা  ওও  নিতকতানিতকতা  উ য়ন..............উ য়ন..............১০১০
২.১ শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর (stakeholder) 
অংশ হেণ সভাঃ শাসন িত ার িনিম  জলুাই ২০১৯ 
হেত িডেস র পয  জলা আইন শৃ লা কিমিটর সভা ০৩ িট, 
িবভাগীয় চারাচালান িতেরাধ টা েফােসর সভা ০৬ িট, 
িবভাগীয় উ য়ন সম য় কিমিটর ০২ িট সভা অ ি ত 
হেয়েছ।

অংশীজেনর অংশ হেণ সভা অ ান অব াহত 
রাখেত হেব।

িবভাগীয় 
কিমশনার

২.২ অংশীজেনর অংশ হেণ সভার িস া  
বা বায়নঃ অংশীজেনর অংশ হেণ সভার িস া  বা বায়ন 
করা হে ।

অংশীজেনর অংশ হেণ সভার িস া  বা বায়েনর 
ব ব া হণ করেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

২.৩ কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ চাকির সং া  িবিভ  
িশ ণ আেয়াজনঃ কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ চাকির 

সং া  িবিভ  িশ ণ িনয়িমত আেয়াজন করা হে ।

কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ চাকির সং া  
িবিভ  িশ ণ িনয়িমত আেয়াজন অব াহত 
রাখেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

২.৪ কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ শাসন সং া  
িশ ণ আেয়াজনঃ কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ 
শাসন সং া  িশ ণ আেয়াজন করা হে । 

কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ শাসন সং া  
িশ ণ আেয়াজন অব াহত রাখেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

০৩ াচার িত ায়সহায়কআইনাচার িত ায়সহায়কআইন//িবিধিবিধ//নীিতমালানীিতমালা//ম া েয়লও াপনম া েয়লও াপন//পিরপ এরবা বায়ন...............১০পিরপ এরবা বায়ন...............১০

১



৩.১ সরকাির কমচারী আচরণ িবিধমালা, ১৯৭৯ বা বায়নঃ 
াচার িত ায় সরকাির কমচারী আচরণ িবিধমালা, 

১৯৭৯ বা বায়ন করা হে । 

সরকাির কমচারী আচরণ িবিধমালা, ১৯৭৯ 
বা বায়ন করেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৩.২ সরকাির কমচারী (শৃ লা ও আপীল) িবিধমালা ২০১৮ 
বা বায়নঃ সরকাির কমচারী (শৃ লা ও আপীল) িবিধমালা 
২০১৮ বা বায়ন করা হে ।

সরকাির কমচারী (শৃ লা ও আপীল) িবিধমালা 
২০১৮ বা বায়ন অব াহত রাখেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৩.৩ িনরাপদ খাদ  আইন, ২০১৩: িনরাপদ খাদ  আইন, 
২০১৩ বা বায়ন করা হে ।

িনরাপদ খাদ  আইন, ২০১৩ বা বায়ন করেত 
হেব।

িবভাগীয় 
কিমশনার

৩.৪ ধূমপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) 
(সংেশাধন) আইন ২০১৩: ধূমপান ও তামাকজাত ব  
ব বহার (িনয় ণ) (সংেশাধন) আইন ২০১৩ বা বায়ন করা 
হে ।

ধূমপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) 
(সংেশাধন) আইন ২০১৩ বা বায়ন করেত হেব।

িবভাগীয় 
কিমশনার

০৪ ওেয়বসাইেটওেয়বসাইেট  সবাবসবাব   হালনাগাদকরণহালনাগাদকরণ........................................০৮০৮
৪.১ সবা সং া  টাল ি  ন রসমহূ   তথ  বাতায়েন 
দৃ মানকরণ: সবা সং া  টাল ি  ন রসমহূ   তথ  
বাতায়েন দৃ মানকরণ করা হেয়েছ।

সবা সং া  টাল ি  ন রসমহূ   তথ  
বাতায়েন দৃ মানকরেণর ব ব া িনেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার 
আইিসিট

৪.২   ওেয়বসাইেট াচার সবাব  হালনাগাদকরণ:  
 ওেয়বসাইেট াচার সবাব  হালনাগাদকরণ করা 

হে ।

  ওেয়বসাইেট াচার সবাব  হালনাগাদ 
করেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার 
আইিসিট

৪.৩   ওেয়বসাইেট তথ  অিধকার সবাব  
হালনাগাদকরণ:   ওেয়বসাইেট তথ  অিধকার সবাব  
হালনাগাদকরণ করা হে ।

  ওেয়বসাইেট তথ  
অিধকার সবাব  িনয়িমতভােব হালনাগাদ করেত 
হেব।

সহকারী 
কিমশনার 
আইিসিট

৪.৪   ওেয়বসাইেট অিভেযাগ িতকার ব ব া (GRS) 
 সবাব  হালনাগাদকরণ:   ওেয়বসাইেট অিভেযাগ 

িতকার ব ব া (GRS)  সবাব  হালনাগাদ করা হে ।

  ওেয়বসাইেট অিভেযাগ িতকার ব ব া 
(GRS)  সবাব  হালনাগাদ করেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার 
আইিসিট

০৫ শাসনশাসন  িত ািত া............................................০৭০৭
৫.১ াচার সং া  উ ম চচার তািলকা ণয়ন কের   
দ র/সং ায় রণঃ

াচার সং া  উ ম চচার তািলকা ণয়ন 
কের ইেতামেধ  মি পিরষদ িবভােগ রণ করা 
হেয়েছ।

িবভাগীয় 
কিমশনার

৫.২ অনলাইন িসে েম অিভেযাগ িন ি করণ: অনলাইন 
িসে েম অিভেযাগ িন ি র কায ম চলমান রেয়েছ।

অনলাইন িসে েম অিভেযাগ িন ি র কায ম 
অব াহত রাখেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

০৬ (ক) সবাসবা  দােনরদােনর  েে   াচারাচার..........................................................১৪১৪
৬ (ক).১ সবা সং া  অিভেযাগ হেণর িনিম  দৃ মান 
ােন অিভেযাগ ব  াপন: সবা সং া  অিভেযাগ হেণর 

িনিম  দৃ মান ােন অিভেযাগ ব  াপন করা হেয়েছ।

সবা সং া  অিভেযাগ হেণর িনিম  দৃ মান 
ােন অিভেযাগ ব  রাখেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৬ (ক).২ হ  ড  / ইনফরেমশন ড  / ওয়ান প 
সািভস ড  াপন: হ  ড  / ইনফরেমশন ড  / ওয়ান 

প সািভস ড  াপন করা হেয়েছ।

এ িবষেয় কায ম অব াহত রাখেত হেব। অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৬(ক).৩ দ  সকল সবার সহজীকৃত েসস ম াপ 
তকরণ এবং ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

দ  সকল সবার সহজীকৃত েসস ম াপ 
তকরণ এবং ওেয়বসাইেট আপেলাডকরেণর 

ব ব া িনেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার 
আইিসিট

৬(ক).৪ সবা াথীেদর জ  িব াম ল/ অেপ া ক /বসার 
ান িনমান/ তকরণঃ সবা াথীেদর জ  িব াম ল/ 

অেপ া ক /বসার ান িনমান/ ত করা হেয়েছ।

 এ িবষেয় কায ম অব াহত রাখেত হেব। সহকারী 
কিমশনার 

নজারত 
শাখা

২



৬(ক).৫ সবা দােনরে ে তািরখিভি কেটােকনপ িত চলন এ িবষেয় পদে প হণ করেত হেব। সহকারী 
কিমশনার 

নজারত 
শাখা

 
  
০৬(খ)

সবাসবা  দােনরদােনর  েে   াচারাচার..............................................১৪১৪******
৬(খ).১ কে র বািষক য় পিরক না অ েমাদনঃ কে র বািষক য় পিরক না অ েমাদন 

করেত হেব।
অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৬(খ).২ সামািজক িনরাপ া কমসূিচ/এিডিপ বা বায়ন 
অ গিতঃ

সামািজক িনরাপ া কমসূিচ/এিডিপ বা বায়ন 
অ গিত মিনটিরং করেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৬(খ).৩ কে র বা বায়ন অ গিত পিরদশন/পিরবী ণঃ কে র বা বায়ন অ গিত 
পিরদশন/পিরবী ণ করেত হেব।

িবভাগীয় 
কিমশনার

৬(খ).৪ ক  পিরদশন/পিরবী ণ িতেবদেনর পািরশ 
বা বায়নঃ

ক  পিরদশন/পিরবী ণ িতেবদেনর পািরশ 
বা বায়ন করেত হেব।

িবভাগীয় 
কিমশনার

০৭ য়ে েয়ে ে   াচারাচার..........................................................০৩০৩
৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-
এর িবিধ ১৬(৬) অ যায়ী ২০১৯-২০২০অথ বছেরর য়-
পিরক না ওেয়বসাইেট কাশঃ

িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর 
২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অ যায়ী 
২০১৯-২০২০অথ বছেরর য়-পিরক না 
ওেয়বসাইেট কােশর ব ব া িনেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার 
আইিসিট

০৮ তাতা  ওও  জবাবিদিহজবাবিদিহ  শি শালীকরণশি শালীকরণ..........................................১২১২
৮.১   সবা দান িত িত (িসিটেজন চাটার) ণয়ন ও 
বা বায়নঃ

  সবা দান িত িত (িসিটেজন 
চাটার) ণয়ন ও বা বায়ন করেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার 
আইিসিট

৮.২ শাখা/অিধশাখা এবং অধীন হ অিফস পিরদশনঃ শাখা/অিধশাখা এবং অধীন হ 
অিফস পিরদশন করেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৮.৩ শাখা/অিধশাখা এবং অধীন হ 
অিফেসর পিরদশন িতেবদেনর পািরশ বা বায়নঃ

শাখা/অিধশাখা এবং অধীন হ 
অিফেসর পিরদশন িতেবদেনর পািরশ 
বা বায়ন করেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৮.৪ সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ অনযায়ী নিথর িন 
িব াসকরণঃ

সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ অনযায়ী নিথর িন 
িব াসকরেণর ব ব া অব াহত রাখেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার 

সংি  
শাখা

৮.৫ িণ িব াসকৃত নিথ িবন করণঃ িণ িব াসকৃত নিথ িবন করেণর ব ব া িনেত 
হেব।

সহকারী 
কিমশনার 

সংি  শাখা
৮.৬ ািত ািনক গন নানী আেয়াজনঃ ািত ািনক গন নানী আেয়াজেনর ব ব া হণ 

করেত হেব।
অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৮.৭ অিডট আপি  িন ি করণঃ অিডট আপি  িন ি করেণ েয়াজনীয় পদে প 
হণ করেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার

সংি  
শাখা

০৯ াচারসংি এবং নীিত িতেরােধসহায়কঅ া কায ম....................াচারসংি এবং নীিত িতেরােধসহায়কঅ া কায ম....................১৫১৫ ( (অ ািধকারঅ ািধকার  িভি েতিভি েত  নূ নতমনূ নতম  পাঁচিটপাঁচিট  কায মকায ম))
৯.১ নিতকতা স িকত পা ার/ িলফেলট তির ও িবিলর 
ব ব া হণঃ

নিতকতা স িকত পা ার/ িলফেলট তির ও 
িবিলর ব ব া হণ করেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৩



৯.২ িব ৎ, পািন ও ালানীর ( তল/গ াস) এর 
সা য়ী/সেবা ম ব বহার িনি তকরণঃ

িব ৎ, পািন ও ালানীর ( তল/গ াস) এর 
সা য়ী/সেবা ম ব বহার িনি ত করেত হেব।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

৯.৩ কমকতা/কমচাির বদলীকােল িমত িনয়ম/নীিত 
অ সরণঃ

কমকতা/কমচাির বদলীকােল িমত িনয়ম/নীিত 
অ সরণ অব াহত রাখেত হেব।

িবভাগীয় 
কিমশনার

৯.৪ সবা হীতােদর আ িরকতা ও তার সােথ 
সবাদান িনি ত করাঃ

সবা হীতােদর আ িরকতা ও তার সােথ 
সবাদান িনি ত করেত হেব।

সহ
কা
রী 
ক
িম
শন
◌া
র 
সং
ি

 
শা
খা

৯.৫ বেকয়ািব ৎ, পািনও ালানীরিবল দানঃ বেকয়ািব ৎ, পািনও ালানীরিবল 
সময়মত দােনর ব ব া হণ করেত হেব।

সহ
কা
রী 
ক
িম
শন
◌া
র 
ন

জা
র
ত 
শা
খা

১০ াচারচচারজ পরু ার দান....................০াচারচচারজ পরু ার দান....................০৫৫
১০.১ াচার পরু ার দানঃ ২০১৯-২০ অথ 

বছের াচারপরু ার দান কায ম অব াহত 
থাকেব।

িব
ভা
গী
য় 
ক
িম
শন
◌া
র

১০.২ ২০১৮-১৯ অথবছের াচার  পরু ার া েদর 
তািলকা ওেয়বসাইিট কাশঃ

২০১৮-১৯ অথবছের াচার পরু ার া েদর 
তািলকা ওেয়বসাইেট কাশ অব াহত থাকেব।

সহক
◌ারী 
কিম
শনার 
আই
িসিট

১১ অথবরা ....................০অথবরা ....................০২২

৪



১১.১ াচার কম-পিরক নায় অ ভূ  িবিভ  কায ম 
বা বায়েনর জ  বরা কৃত অেথর আ মািনক পিরমাণঃ

াচার কম-পিরক নায় অ ভূ  িবিভ  
কায ম বা বায়েনর জ  বরা  দােনর জ  
জন শাসন ম ণালেয় চািহদা রণ করেত হেব।

িব
ভা
গী
য় 
ক
িম
শন
◌া
র

১২ পিরবী ণপিরবী ণ  ওও  মলূ ায়ন................................মলূ ায়ন................................০৮০৮
১২.১ আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালয় কতকৃ 

ণীত জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, 
২০১৯-২০২০   ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণঃ

আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালয় কতকৃ 
ণীত জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, 

২০১৯-২০২০ িনধািরত সমেয় ওেয়বসাইেট 
আপেলাড করা হেয়েছ।

সহক
◌ারী 
কিম
শনার 
আই
িসিট

১২.২ িনধািরত সমেয় মািসক পিরবী ণ 
িতেবদন সংি  দ র/সং ায় দািখল ও   

ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণঃ

িনধািরত সমেয় মািসক পিরবী ণ 
িতেবদন সংি  দ র/সং ায় দািখল ও   

ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ িনি ত করেত হেব।

সহক
◌ারী 
কিম
শনার 
আই
িসিট

             পিরেশেষ আর কানও আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
 

 

ক. এম. তাির ল ইসলাম 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৭.০০০০..০০৫.০৬.০১৪.১৭.১০ তািরখ: 
০২ জা য়াির ২০২০

১৮ পৗষ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, সািবক, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৪) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, রাজ , িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৫) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৬) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৭) সহকারী কিমশনার, সং াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৮) সহকারী কিমশনার, রাজ  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু

৫



৯) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
১০) সহকারী কিমশনার, িহসাব শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
১১) সহকারী কিমশনার, নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু

 

ক. এম. তাির ল ইসলাম 
িবভাগীয় কিমশনার
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