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সভাপিত আ ল জিলল 
জলা শাসক, রাজশাহী

সভার তািরখ ১৮.০৯.২০২২ ি .
সভার সময় ১০.৩০ ঘ কা

ান সে লন ক , জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
উপি িত পিরিশ  'ক'
            সভার েত সভাপিত ক ক উপি ত সবাইেক াগত জানােনার মা েম সভার কায ম  করা হয়।
সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক), রাজশাহী জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না
২০২২-২০২৩ এর িবিভ  কমস াদন চক সভায় উপ াপন কেরন। িতিন সভােক জানান য, জাতীয় াচার কৗশল
কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর অংশ িহেসেব শাসন িত ার িনিম  ন িত িতেরােধ অংশ হেণ সভার আেয়াজন
করার জ  বলা হেয়েছ। 

             সভাপিত ক ক কমপিরক না বা বায়েন সকলেক সেচতন থাকার অ েরাধ জানােনা হয়। এছাড়া জাতীয়
াচার কৗশল কমপিরক না যথাযথভােব বা বায়েনর িনিম  মািসক িভি েত ন িত িতেরােধ অংশ হেণ সভা

আহবান এবং মি পিরষদ িবভােগ অ গিত িতেবদন রেণর জ ও অ েরাধ করা হয়। এছাড়াও সভায় িবিভ
কমস াদন চক িনেয় আেলাচনা করা হয় এবং সবস িত েম িন প িস া  হীত হয়।

.নং িস া বা বায়ন
০১. জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ও বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ কাঠােমা, ২০২২-২০২৩ 

অ যায়ী দ তা ও নিতকতার উ য়েন িত কায়াটাের নতম ১  অংশীজনেদর অংশ হেণ সভা 
আেয়াজন ও িস া  বা বায়েনর ব া করেত হেব।

অিতির  
জলা 
শাসক 

(সািবক), 
রাজশাহী

০২. দ তা ও নিতকতার উ য়েনর লে  আ িলক/ মাঠ পযােয়র কাযালেয় কমরত কমকতা-
কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির সং া  িবিভ  িশ ণ আেয়াজেনর ব া করেত হেব।

অিতির  
জলা 
শাসক 

(সািবক), 
রাজশাহী

০৩. কমকতা/কমচারীেদর জ  অব  পালনীয় িবিধ িবধান ক কের দওয়া, িনজ  কমপিরেবেশ 
াচার িত ায় এ সং া  াপন/ পিরপ  মেন চলার জ  কমশালার আেয়াজন করেত হেব।

অিতির  
জলা 
শাসক 

(সািবক), 
রাজশাহী

১



০৪. াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ িতেরাধ সভা, িতেরাধ সভার িস া  বা বায়ন, িতেরাধ 
িবষয়ক জনসেচতনতা লক সমােবশ বা বায়ন, নিতকতা ও েবাধ ি র জ  কমকতা-
কমচারীেদর িনেয় কমশালা আেয়াজন করেত হেব। উি িখত কায ম েলা াচার কৗশল 
কমপিরক নার কলামস েহ মািসক িভি েত িবভাজন কের দশন করেত হেব।

১. অিতির  
জলা 
শাসক 

(সািবক), 
রাজশাহী
২. জলার 
সকল দ র 

ধান
৩. উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
রাজশাহী

০৫. াচার িত ার অংশ িহেসেব জলার সকল দ র িনয়িমতভােব কমকতা/কমচারীেদর সবার মান-
উ য়েন িশ েণর আেয়াজন করেব।

জলার সকল 
দ র ধান

            পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা
হয়।

 

আ ল জিলল 
জলা শাসক, রাজশাহী

ারক ন র: ০৫.৪৩.৮১০০.০১৩.৩২.০১২.২২.২ তািরখ: 
২৫ সে র ২০২২

১০ আি ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৩) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৪) অিতির  জলা শাসক, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৫) অিতির  জলা ািজে ট, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৬) অিতির  জলা শাসক, িশ া ও আইিস , জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়,পবা,রাজশাহী
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মাহন র, রাজশাহী
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসার এর কাযালয়,তােনার,রাজশাহী
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়, গাদাগাড়ী,রাজশাহী
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, য়া,রাজশাহী
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, চারঘাট, রাজশাহী
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গা র, রাজশাহী
১৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, বাগমারা, রাজশাহী, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, বাগমারা, রাজশাহী
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, বাঘা, রাজশাহী, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, বাঘা, রাজশাহী

২



 

ক াণ চৗ রী 
অিতির  জলা শাসক (সািবক)

৩






