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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 

রং র িবভাগ, রং র। 
সাধারণ শাখা 
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ন র: ০৫.৪৭.০০০০.০০৫.০৬.০০৬.২২.৪১০ তািরখ: 
২১ সে র ২০২২

৬ আি ন ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
            মি পিরষদ িবভােগর ১১ িডেস র ২০১৬ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮২১.১৪.০৩৮.১৩.৫৯৭ ন র পিরপে র
আেলােক জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র-এর নিতকতা কিম
িন পভােব ন:গঠন করা হেলা।

িমক কমকতাগেণর পদবী
০১ িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র আ ায়ক
০২ অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র। সদ
০৩ পিরচালক, ানীয় সরকার, রং র িবভাগ, রং র। সদ
০৪ িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার, রাজ  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র। সদ
০৫ িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার, সং াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 

রং র।
সদ  

০৬ িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
রং র।

সদ

০৭ িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার, িহসাব/ নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, 
রং র।

সদ  

০৬ িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র। সদ  
সিচব

কাযপিরিধ:
(১) াচার িত ার ে  অিজত সাফ  এবং অ রায় িচি তকরণ;
(২) পিরলি ত অ রায় রীকরেণ সময়া  কম-পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও পিরবী ণ;
(৩) কম-পিরক না বা বায়েনর দািয়  কােদর ওপর  থাকেব, তা িনধারণ; এবং
(৪) ঊ তন ক পে র িনকট াচার বা বায়েনর অ গিত সং া  িতেবদন রণ।

২১-৯-২০২২
মাঃ সািব ল ইসলাম
িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০২৫৮৮৮১২০০১
ফ া : ০২৫৮৮৮১২০১৪

ইেমইল:

১



divcomrangpur@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.৪৭.০০০০.০০৫.০৬.০০৬.২২.৪১০/১(৫) তািরখ: ৬ আি ন ১৪২৯
২১ সে র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
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/রাজ , িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৪) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র
৫) িসিনয়র সহকারী কিমশনার , সাধারণ শাখা/রাজ  শাখা/সং াপন শাখা/আইিস  শাখা/িহসাব শাখা/ নজারত শাখা,
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র

২১-৯-২০২২
মাঃ সািব ল ইসলাম
িবভাগীয় কিমশনার
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