
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

সাধারণ শাখা

জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ২০২২-২৩ বা বায়েনর িনিম  নিতকতা কিম ’র ৩য় মািসক সভার
কাযিববরণী

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২৮ ফ য়াির ২০২৩ ি .
সভার সময় সকাল ১০.৩০ টা

ান িবভাগীয় কিমশানেরর সে লন ক
উপি িত পিরিশ  'ক'

     সভাপিত উপি ত সদ েদর াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  িবভাগীয়
কিমশনার (সািবক), রাজশাহী সভােক জনান য, ২০২২-২৩ অথবছের এ কাযালেয়র বািষক কমস াদন ি র
সংেযাজনী-৪ এ উি িখত জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার ১.১ কায ম অংেশ ' নিতকতানিতকতা   কিম রকিম র ’ সভা
আেয়াজেনর িবষয়  অ  রেয়েছ। সভায় নিতকতা কিম র কমপিরিধ অ যায়ী িবিভ  িবষেয় আেলাচনা হয়। এছাড়াও
এ কাযালেয়র াচার িত ার অ রায় িচি তকরণ ও িঢ়করণ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। গত সভার িস া
বা বায়ন অ গিত িন প:

:নং গত সভার তািরখ হীত িস া বা বািয়ত িস া বা বায়েনর হার
১ ১৫/১২/২০২২ ১১ ১১ ১০০%

অত:পর সভায় কমপিরক নার িবিভ  কায ম িনেয় িনে া  আেলাচনা ও িস া  িহত হয়।
: : ন ংনং  আেল াচন াআেল াচন া হীতহীত   িস ািস া বা বায়নবা বায়ন

১



০১. াচারাচার   িত ারিত ার  েে   অিজতঅিজত   সাফসাফ   এবংএবং  অ রায়অ রায়
িচি ত করণিচি ত করণ: : সভাপিত এ কাযালেয়র াচার িত ার ে
অিজত সাফ  স েক জানেত চাইেল অিতির  িবভাগীয়
কিমশনার (সািবক) জানান য, চলিত ২০২২-২৩ অথবছের জাতীয়

াচার কৗশল বা বায়েন িন প কায ম হণ করা হেয়েছ।
(ক) এ কাযালেয়র িত  শাখা ও ভার া  কমকতার অিফস কে
তার শাখা সংি  এিপএ এবং াচার কমপিরক নার অংশ
আলাদা বাড াপন কের দশেনর ব া কের িনয়িমত মিনটিরং
করা হে ।
 (খ) আওতাধীন অিফেসর াচার বা বায়েনর জ  াচার
সংি  কায ম িনয়িমত মিনটিরং করা হে । গত
২৬/০১/২০২৩ তািরেখ আওতাধীন দ র/সং ার সম েয়
অ ি ত ২য়  িফড াক  সভায় াচার কমপিরক না ২০২২-২৩ এ

হীত কায ম স হ িনধািরত সমেয়র মে  বা বায়ন করার
এবং সবা দান িত িত স কভােব নয়ন ও বা বায়েনর জ
িনেদশনা দান করা হেয়েছ।
(গ) এ কাযালেয়র কমকতা/কমচারীেদর িনয়িমত াচার সং া

িশ ণ দান করা হে ।
 (ঘ) কমপিরেবশ উ য়েন িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয়র রাজ
শাখায় কমচারীেদর জ  কেপােরট টিবল াপন করা হেয়েছ এবং
মিহলােদর জ  থক ওয়াস ক াপেনর কাজ স  হেয়েছ। 
(ঙ) ন িত িতেরােধ সহায়ক কায ম িহেসেব িবভাগীয়
কিমশনার/অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ) ক ক
আকি কভােব উপেজলা িম অিফসস হ পিরদশন কের সবা

িহতােদর িনকট হেত মতামত হণ করা হে । সবা হীতােদর
অিভেযাগ বা পািরেশর িভি েত সবা দান সহজীকরেণর জ
সংি  কমকতােক পরামশ দান করা হে ।
 (চ) আওতাধীন দ রস েহ াচার িত ার অংশ িহেসেব িবভাগীয়
কিমশনার মেহাদয় ক ক ক  এলাকায় উপি ত থেক এল এ
চক িবতরণ কায েম অংশ হণসহ চক হীতােদর মতামত হণ

করা হে ।
(ছ) এ কাযালেয়র অ েল বরা ত  আর কে র আওতায়
িবিভ  ক  হণ করা হেয়েছ। হীত ক স হ বা বায়েন তা
আনয়েন ক স েহর ম  দবচয়েনর িভি েত ১০% ক
মিনটিরং করা হে ।
  সভাপিত াচার িত ায় অ রায় স েক জানেত চাইেল
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক) জানান য, িনয়িমত
মিনটিরং এর মা েম আওতাধীন জলা শাসেকর কাযালয়স েহ
এিপএ ও াচােরর িবিভ  কায ম বা বায়েন গিত পেয়েছ।
পিরবী েণ িক   পাওয়া যাওয়ায়  স েলা সংেশাধেনর জ
জলা শাসেকর কাযালয় স হেক িনেদশনা দান করা হেয়েছ।

১। এ কাযালেয়র াচার
কমপিরক না অ যায়ী

িত  চক িভি ক
কায ম িনধািরত সমেয়র
মে  শতভাগ স
করেত হেব ।

 
২। কমপিরেবশ উ য়েন এ
কাযালেয়র মিহলােদর
জ  থক ওয়াস ক

াপেনর কায ম
২৬মােচর েব স
করেত হেব।

 
৩। জলা শাসেকর
কাযালয়স েহর
ওেয়বসাইট িনয়িমত
পিরবী ণ কের িফড াক

দান অ াহত রাখেত
হেব।

১। ভার া
কমকতা (সকল)

এ কাযালয়

২। ভার া
কমকতা, িহসাব
শাখা ও নজারত
শাখা, এ কাযালয়

 ৩। ভার া
কমকতা (সাধারণ
শাখা) ও সদ

সিচব, নিতকতা
কিম , এ কাযালয়

২



০২. াচারাচার   িত ায়িত ায়   প িরল ি তপ িরল ি ত   অ রায়অ রায়   রীকরেণরীকরেণ   সময় াবসময়াব
কমপ িরক ন াকমপ িরক ন া  ণয়নণয়ন ,  ,  বা বায়নবা বায়ন   ওও  প িরবী ণপ িরবী ণ ::  এ িবষেয়
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), রাজশাহী জানান য, এ
কাযালেয় এক  সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম  আেছ। এ
কিম  মািসক িভি েত নগঠন করা হেয় থােক। পিরবী ণ
কিম  ওেয়ব পাটােলর সবাব স হ িনয়িমত পিরবী ণ কের
অিধন  দ রস হেক  িফড াক দান কের। িতিন আওতাধীন
জলা শাসেকর কাযালয়স েহর পিরবী ণ কিম  ক ক িনয়িমত

মিনটিরং কের তােদর অধীন  দ র/সং াস হেক িফড াক
দােনর জ  অ েরাধ কেরন। শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর

অংশ হেণ মািসক িভি েত িনয়িমত সভা আেয়াজন করা হে ।
িতিন শাখার কমকতাগণেক িত মােসর থম কম িদবেস শাখার
কাজ স েক  অিতির  িবভাগীয় কিমশনারগণেক িফড াক

দােনর অ েরাধ কেরন।

০১। শাসন িত ার
িনিম  অংশীজেনর
অংশ হেণ মািসক
িভি েত সভা আেয়াজন
করেত হেব।

 
০২। শাখা কমকতাগণ

িত মােসর থম কম
িদবেস তােদর শাখার
কাজ স েক অিতির
িবভাগীয় কিমশনারগণেক
িফড াক দান করেবন।
০৩। ওেয়ব পাটােলর
সবাব স হ সবা দান
িত িত পিরবী ণ

কিম  ক ক িনয়িমত
মিনটিরং কের অধীন
দ রস হেক িফড াক

দান করেত হেব।

১। ভার া
কমকতা সাধারণ

শাখা
২। ভার া

কমকতা সকল
শাখা

 ৩। জলা
শাসক(সকল),

রাজশাহী িবভাগ

     ০৩.
াচারকমাচারকম  প িরক ন াপ িরক ন া  বা বায় েনরবা বায়েনর  দ ািয়দ ািয়

িনধারণিনধারণ : : অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), রাজশাহী
অবিহত কেরন য, াচার কমপিরক না বা বায়েনর মািসক

িতেবদন, মািসক িতেবদন ছাড়াও িনয়িমত পিরবী ণ িতেবদন
মি পিরষদ িবভােগ পাঠােনার বা বাধকতা আেছ। কায়াটারিভি ক

াচার বা বায়ন অ গিত িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রেণর
জ  িত  কায েমর মাণকস হ িনধািরত তািরেখর কমপে
৩/৫ িদন েব সাধারণ শাখায় রণ িনি ত করা েয়াজন।

১। িত কায়াটার
সমাি র পরবত  মােসর
০৩ তািরেখর মে

াচার সংি  সকল
কায েমর অ গিত

িতেবদন ও মাণকস হ
সাধারণ শাখায় রণ
করেত হেব।

১। ভার া
কমকতা (সকল),

এ কাযালয়

০৪. মি প িরষদমি প িরষদ   িবভােগিবভােগ   অবি তঅবি ত   জাত ীয়জাত ীয়   াচ ারাচার   বা বায়নবা বায়ন
ইউ িন েটইউ িন েট   সংিসংি   ম ণালয়ম ণালয় // িবভাগিবভাগ / / িত ােনরিত ােনর  াচ ারাচার
বা বায়েনরবা বায়েনর  অ গ িতঅ গিত   সংসং   িত েবদনিত েবদন   রণরণ ::  মি পিরষদ
িবভােগ অবি ত জাতীয় াচার বা বায়ন ইউিনেট াচার
বা বায়েনর অ গিত িতেবদন রেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা
হয়। সভায় জানােনা হয় য, িবভাগীয় কিমশনার/অিতির  িবভাগীয়
কিমশনার/পিরচালক, ানীয় সরকার ক ক িনধািরত সময়সীমার
মে  সকল পিরদশন  স ে র কায ম অ াহত রেয়েছ।
২০২২-২৩ অথ বছের মািসক িতেবদনও িনয়িমত রণ করা হে
। এছাড়াও াচার কৗশল কমপিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও

ায়ন িনেদিশকা অ যায়ী মািসক িতেবদন যথাসমেয় রণ
করা হে । এ কাযালেয়র আওতাধীন দ র/সং াস েহর মািসক ও
পিরবী ণ িতেবদন এি ল মােসর ১৫ তািরেখর মে  এ কাযালেয়র

রণসহ APAMS সফটওয় াের আপেলাড িনি ত করা
েয়াজন। 

১। সাধারণ শাখার
দািয় া  কমকতা
মািসক, মািসক ও
পিরবী ণ িতেবদন িত
মােসর ৫ তািরেখর মে
মি পিরষদ িবভােগ রণ
িনি ত করেবন।
পাশাপািশ িনধািরত
তািরেখর মে
APAMS সফটওয় াের
আপেলাড করেবন।

 
২। আওতাধীন জলা

শাসেকর
কাযালয়স েহর ৩য়

মািসক ও পিরবী ণ
িতেবদন ১৫ এি ল

২০২৩ তািরেখর মে  এ
কাযালেয় রণ করেত
হেব এবং APAMS
সফটওয় াের আপেলাড
করেত হেব।

১। িসিনয়র সহকারী
কিমশনার (সাধারণ

শাখা)

২। জলা শাসক
(সকল)

 রাজশাহী িবভাগ

৩



০৫. িবিবধিবিবধ: : সভাপিত বেলন য, িনধািরত সমেয় অিফেস আগমন ও
ান করা াচােরর অ । এ িবষেয় অিতির  িবভাগীয়

কিমশনার (সািবক) বেলন য, সময়মত উপি িত িনি ত করার
জ  িতিদন এ কাযালেয়র সকল শাখার হািজরা খাতা মিনটিরং
করা হে । িতিন সরকাির েয়র তা সাধন, িব ৎ ও পািনর
অপচয় রাধ করার অ েরাধ কেরন। িতিন আেরা জানান য, এ
কাযালেয় বতমােন শতভাগ ই-ফাইল কায ম পিরচািলত হে ।
ত  অিধকার আইন, ২০০৯ অ যায়ী িনধািরত সমেয়র মে  সকল
ত  দান করা হে । পাশাপািশ িজআরএস সফটওয় ােরর মা েম

া  ১০০% অিভেযাগ িনধািরত সমেয়র মে  িন ি  করা হে ।
সভাপিত এ ধারা অ াহত রাখার পরামশ দান কেরন।

 

১। সকল কমকতা ও
কমচারীেক অব ই
সকাল ৯.০০-৯.৪০ পয
অিফস কে  অব ান
করেত হেব।

২। সকল সরকাির েয়
তা সাধন এবং

অিফেস অ েয়াজনীয়
িব েতর বহার পিরহার
করেত হেব। িনজ ক
হেত বর হওয়ার সময়

ইচ ব  করেত হেব।

  ৩। ত  অিধকার
আইন, ২০০৯ অ যায়ী
িনধািরত সমেয়র মে
চািহত ত  দান করেত
হেব এবং িজআরএস
সফটওয় াের া  সকল
অিভেযাগ িন ি  করেত
হেব।

১। সকল কমকতা
ও কমচারী, এ

কাযালয়

২। সকল কমকতা
ও কমচারী, এ

কাযালয়

  ৩। ত  অিধকার
আইেনর দািয় া

ও অিভেযাগ
িন ি  কমকতা,

এ কাযালয়

সকলেক সকল ে  নিতকতা চচার আ ান জািনেয় এবং উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা
করা হয়।

 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২৩.২৬৮ তািরখ: 
০৫ মাচ ২০২৩

২০ ফা ন ১৪২৯

সদয় অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক/রাজ /উ য়ন ও আইিস ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৩) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৪) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৫) উপ-পিরচালক (ভার া ), ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৬) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব/িসিনয়র সহকারী কিমশনার (মাঠ শাসন/রাজ /উ য়ন ও আইিস /িহসাব ও
নজারত), এ কাযালয়।
৭) উপ- শাসিনক কমকতা, গাপনীয় শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী(িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )

 

মাঃ মিহ ল হক 

৪



িসিনয়র সহকারী কিমশনার

৫


