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(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 

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 ১ম সভার কাযিববরণী:

সভাপিত মাঃ আব ল ওয়াহাব ঞা 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২২.০৯.২০২১ ি ঃ।
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা।

ান িবভাগীয় কিমশনার, রং র র সে লন ক ।
উপি িত ...

               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, ২০২১-২০২২ সভায় উপ হাপন কেরন। 

  ২।        সভায় ২০২১-২০২২ অথ-বছেরর াচার কমপিরক না অ যায়ী থম মািসেকর কায মস হ বা বায়েনর িনিম  থম
মািসেকর কায মস েহর িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

: নং আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
১. নিতকতা কিম র সভার অ গিত বা বায়নসহ 

মািসক িতেবদন দািখল ও ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরেণর িবষেয় আেলাচনা হয়।

যথাসমেয় নিতকতা কিম র সভা করেত হেব 
এবং বা বায়নসহ মািসক িতেবদন দািখল 
ও ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার, 
সাধারণ 
শাখা

২. জলা কাযালয় ক ক দািখল ত পিরবী ণ 
িতেবদেনর ওপর গত ১৩.০৬.২০২১ ও ১৪.০৬.২০২১ 

তািরখ িফড াক দান করা হেয়েছ। ২য় মািসেক 
িফড াক দােনর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।

আগামী ৩০.১০.২০২১ তািরেখর মে  ২য় 
মািসেক িফড াক দান করেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার, 
সাধারণ 
শাখা

৩. িবভাগীয় কিমশনােরর আদালেত দােয়র ত আপীল 
মামলা িন ি করেণ তা আনয়েনর িবষেয় িবশদ 
আেলাচনা হয়।

২০২১-২২ অথ বছেরর ১ম মািসেক িবভাগীয় 
কিমশনােরর আদালেত দােয়র ত আপীল 
মামলা িন ি র অ গিত আগামী 
০৫.১০.২০২১ তািরেখর মে  দািখল করেত 
হেব।

সহকারী 
কিমশনার, 
রাজ  
শাখা

৪. অ দানস হ উপেজলার সং ার িভি েত জলাস েহ 
সমভােব ব ন িনি তকরেণর জ  এক  কিম  গঠন 
করা হেয়েছ। ২০২১-২২ অথ বছেরর ১ম মািসেক 
অ দান ব েনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

১ম মািসেক অ দান ব েনর অ গিত দািখল 
করেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার, 
নজারত 

শাখা
৫. িত মােস সবা হীতােদর মতামত ও কমদ তার 

িভি েত  কমচারী িনবাচেনর কায ম অ াহত 
রেয়েছ মেম সভায় আেলাচনা করা হয়।

সবা হীতােদর মতামত ও কমদ তার 
িভি েত  কমচারী িনবাচেনর মাণক 
দািখল করেত হেব।

সহকারী 
কিমশনার, 
সং হাপন 
শাখা
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: নং আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
৬. কমপিরেবশ উ য়েন াচার কমপিরক না ২০২১-২২ 

এর ১.৫ নং কায ম :
১। অেকেজা বা ওএ ই  অেকেজা মালামাল 
িচি তকরণ ও িবন করণ
২। পির ার-পির তা কায ম
৩। া হ িবিধ িতপালেন মা , ািনটাইজার ও 
জীবা নাশক িবতরণ
উপেরা  কায মস হ বা বায়েন ইেতামে  িবিভ  
কিম  গঠন করা হেয়েছ এবং িনয়িমতভােব মিনটিরং 
করা হে । 

কমপিরেবেশর উ য়েন া হ িবিধ 
অ সরণ/ ওএ ই  অেকেজা 
মালামাল িবন করণ/পির ার-
পির তা ি  কায েমর মািসক 

িতেবদন দািখেলর িস া  হীত 
হয়। 

সহকারী কিমশনার, 
নজারত শাখা

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

 

মাঃ আব ল ওয়াহাব ঞা 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৭.০০০০..০০৫.০৬.০১৪.১৭.৪০৫ তািরখ: 
২৮ সে র ২০২১

১৩ আি ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, রাজ  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৭) সহকারী কিমশনার (সাধারণ শাখা-১), সাধারণ শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৮) সহকারী কিমশনার, সং াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৯) সহকারী কিমশনার, নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
১০) সহকারী কিমশনার, িহসাব শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র

 

মাঃ আব ল ওয়াহাব ঞা 
িবভাগীয় কিমশনার
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