
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 

রং র িবভাগ, রং র। 
সাধারণ শাখা

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  রং র িবভােগর নিতকতা কিম র ৩য় সভার কাযিববরণী:

সভাপিত মাঃ আব ল ওয়াহাব ঞা 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ০২.০৩.২০২১ ি ঃ।
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা।

ান িবভাগীয় কিমশনার, রং র র সে লন ক ।
উপি িত ...
                      সভার ারে  সভাপিত উপি ত সকল সদ েক আ িরক েভ া জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর
অ মিত েম অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), রং র জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না, ২০২০-২০২১ এর িবিভ
কমস াদন চক সভায় উপ হাপন কেরন। াচার চচা ও ন িত িতেরােধর মা েম রা  ও সমােজ শাসন িত ার উে ে
রং র িবভােগ ণীত াচার কৗশল কমপিরক না ২০২০-২০২১ বা বায়েন নিতকতা কিম র সভা করা হয়। সভাপিত
২০২০-২০২১ অথ-বছেরর কম-পিরক না েত ল মা া অ যায়ী স কভােব বা বায়ন, াচার িত ায় সহায়ক কায ম
অ করেণর িবষেয় সভায় িবশদভােব আেলাচনা কেরন এবং সবস িত েম িন প িস া  হীত হয়ঃ

ঃ নং আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
০১ শাসন সং া  িশ ণ আেয়াজন : 

 সবেমাট ৫০ জন কমকতা-
কমচারীর অংশ হেণ শাসন সং া  

িশ ণ আেয়াজেনর জ  সভায় 
আেলাচনা হয়। 

শাসন সং া  িশ ণ আেয়াজেনর ব হা করেত হেব। অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

০২ াচার িত ায় সহায়ক 
আইন/িবিধ/নীিতমালা/ া য়াল ও 

াপন/পিরপ -এর বা বায়ন এবং 
েযাজ  ে  খসড়া ণয়ন : 

কমপিরক নার ০৩ নং 
িমেকর পিরবতন কের  াচার 
িত ায় সহায়ক আইন, নীিতমালা 

সংি  কায ম অ  করার িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয় ত  অিধকার আইন, ২০০৯ 
বা বায়ন শতভাগ িনি তকরণ;  িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 
ও তৎ সংল  সরকাির দ রস হ সহ সংি  এলাকায় মপান ও 
তামাকজাত  বহার (িনয় ণ) (সংেশাধন) আইন 
২০১৩ শতভাগ বা বায়ন; জাতীয় িশ ম িনরসন নীিত-২০১০ 
বা বায়েনর িস া  হীত হয়।

িবভাগীয় 
কিমশনার

০৩ েণািদতভােব কাশেযা  ত  
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ 
এবং   সবা দান িত িত 
(িস েজন চাটার) ণয়ন, 
হালনাগাদকরণ এবং বা বায়েনর 
আেলাচনা হয়। 

েণািদতভােব কাশেযা  ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ 
করা হেয়েছ এবং   সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) 

ণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বা বায়েনর িস া  হীত হয়।

অিতির  
িবভাগীয় 
কিমশনার 
(সািবক)

১



০৪ াচার সংি  এবং ন িত 
িতেরােধ সহায়ক অ া  

কায ম:  :  কমপিরক নার ০৯ নং 
িমেকর কায মস হ পিরবতন 

কের াচার সংি  এবং ন িত 
িতেরােধ সহায়ক কায ম অ  

করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।

াচার কমপিরক না ২০২০-২০২১ ক ফল  করার লে  
কমপিরক নার ০৯ নং িমেকর কায মস হ িত হাপন 
কের িবভাগীয় কিমশনােরর আদালেতর আপীল মামলা দােয়েরর 
সেবা  ৩ মােসর মে  িন ি করণ, ৩১ শ বশােখর 
মে  িবভােগর সকল জলার ইজারা ত বা মহােলর ত  জলা 

শাসেকর কাযালয় এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র 
ওেয়বসাইেট কাশ িনি তকরণ, অ দানস হ উপেজলার 
সং ার িভি েত জলাস েহ সমভােব ব ন িনি তকরণ 
এবং সবা হীতােদর মতামেতর ও কমদ তার 
িভি েত মাসিভি ক দ েরর  কমচারী িনবাচন কের দা িরক 
সবার মােনা য়ন িত ন িত িতেরােধ সহায়ক কায ম 

অ  করার জ  সভায় িস া  হীত হয়।

অিতির  
িবভাগীয় 

কিমশনার, 
সািবক/রাজ ; 

সহকারী 
কিমশনার, 

সং হাপন শাখা

           সভায় অ  কান আেলাচনা না থাকায় আ ায়ক আবারও সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আব ল ওয়াহাব ঞা 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৭.০০০০..০০৫.০৬.০১৪.১৭.১৪৩ তািরখ: 
০৯ মাচ ২০২১

২৪ ফা ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, সািবক, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৪) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, রাজ , িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৫) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৬) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৭) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৮) সহকারী কিমশনার, রাজ  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৯) সহকারী কিমশনার, সং াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
১০) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
১১) সহকারী কিমশনার, নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
১২) সহকারী কিমশনার, িহসাব শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র

 

মাঃ আব ল ওয়াহাব ঞা 
িবভাগীয় কিমশনার

২


