
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল 

সং াপন শাখা

জলা পযােয় নিতকতা কিম র ১ম মািসক সভার কাযিববরণী

সভাপিত এস, এম, অিজয়র রহমান 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ০৫ অে াবর ২০২০ ি া
সভার সময় িবকাল ০৪:৩০ ঘ কা

ান জলা শাসেকর সে লন ক , বিরশাল
উপি িত সংরি ত।
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। িতিন জানান, াচার চচা ও ন িত

িতেরােধর মা েম রা  ও সমােজ শাসন িত ার করাই জাতীয় াচার কৗশেল ল ল । এ লে
মি পিরষদ িবভাগ ক ক ইেতামে  আ িলক/ মাঠ পযােয়র কাযালেয়র জাতীয াচার কৗশল কম-
পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা ২০২০-২০২১ জারী করা হেয়েছ। অতঃপর জলা পযােয়
নিতকতা কিম র সদ  সিচব অিতির  জলা শাসক (সািবক), বিরশাল সভাপিতর অ েরাধ েম
িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া স হ হীত হয়:

আেল াচ িচআেল াচ িচ আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
০১। জাতীয াচার 
কৗশল কম-পিরক না 
ণয়ন, বা বায়ন ও 

ায়ন িনেদিশকা 
২০২০-২০২১ অ সরণ

মি পিরষদ িবভাগ ক ক 
ণীত আ িলক/ মাঠ পযােয়র 

কাযালেয়র জাতীয াচার 
কৗশল কম-পিরক না ণয়ন, 

বা বায়ন ও ায়ন 
িনেদিশকা ২০২০-২০২১ এ 
অ সরণ বক   জাতীয় 

াচার কৗশল কম-
পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও 

 ায়েনর িনেদশনা 
রেয়েছ।

মি পিরষদ িবভাগ ক ক 
ণীত আ িলক/ মাঠ পযােয়র 

কাযালেয়র জাতীয াচার 
কৗশল কম-পিরক না ণয়ন, 

বা বায়ন ও ায়ন 
িনেদিশকা ২০২০-২০২১ এ 
অ সরণ বক   জাতীয় 

াচার কৗশল কম-পিরক না 
ণয়ন, বা বায়ন ও  

ায়েনর ব া হণ 
করেবন।

অিতির  
জলা 
শাসক 

(সকল), 
বিরশাল এবং 
কিম র 
সদ  
(সকল);
উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
বিরশাল

০২। নিতকতার 
কিম র সভা আেয়াজন

জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও 

ায়ন িনেদিশকা 
২০২০-২০২১ এ মািসক 
নিতকতা কিম র সভা 

আ ােনর িনেদশনা রেয়েছ।

জলা/ উপেজলা নিতকতা 
কিম  িনয়িমত িমিসক 
নিতকতা কিম র সভা 

আ ান বক িস া  বা বায়ন 
করেবন।

অিতির  
জলা 
শাসক ( 

সািবক), 
বিরশাল এবং 
সদ  সিচব, 
নিতকতা 

কিম ;
উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
বিরশাল

১



০৩। শাসন িত ার 
িনিম  অংশীজেনর 
(stakeholders) 
অংশ হেণ সভা

জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও 

ায়ন িনেদিশকা 
২০২০-২০২১ এ অংশীজেনর 
অং হেণ িত ষ ািসক সভা 
আ ােনর িনেদশনা রেয়েছ।

জলা/ উপেজলায় অংশীজেনর 
অংশ হেণ িনয়িমত ষ ািসক 
সভা আ ান বক িস া  
বা বায়ন করেবন।

অিতির  
জলা 
শাসক ( 

সািবক), 
বিরশাল এবং 
সদ  সিচব, 
নিতকতা 

কিম ; 
উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসা 
(সকল), 
বিরশাল

০৪। কমকতা-
কমচারীেদর অংশ হেণ 
চাকির সং া  িশ ণ 
আেয়াজন

জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও 

ায়ন িনেদিশকা 
২০২০-২০২১ এ িত 

মািসেক কমকতা-
কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির 
সং া  িশ েণর ব  

হণ।

িত মােস কমরত কমকতা-
কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির 
সং া  িবষেয় মািসক 

েত কেক মািসক ০৫ ঘ া 
হাের ১৫ ঘ ার িশ েণর 

ব  হণ করা।

অিতির  
জলা 
শাসক ( 

সািবক), 
বিরশাল এবং 
সদ  সিচব, 
নিতকতা 

কিম ;
উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
বিরশাল

০৫। কমকতা-
কমচারীেদর অংশ হেণ 

শাসন সং া  
িশ ণ আেয়াজন

িত মািসেক কমকতা-
কমচারীেদর অংশ হেণ বািষক 
কমস াদন ি , জাতীয় 

াচার কৗশল, সবা দান 
িত িত, অিভেযাগ িতকার 
ব া ও ত  অিধকার 

সং া  িশ েণর ব া 
হণ।

িত মােস কমরত কমকতা-
কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির 
সং া  ০৫ ঘ া াপী 

িশ েণর ব  হণ করা।

অিতির  
জলা 
শাসক ( 

সািবক), 
বিরশাল এবং 
সদ  সিচব, 
নিতকতা 

কিম
০৬। ওেয়বসাইট 
হালনাগাদকরণসহ 
সবাবে  ত  

সংেযাজন 

জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও 

ায়ন িনেদিশকা 
২০২০-২০২১ এর িনেদশনা 
মাতােবক সবাব  

সংেযাজন বক হীত সকল 
কায ম িনয়িমতভােব   
ওেয়বসাইেট আপেলাড করার 
িনেদশনা রেয়েছ।

জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না মাতােবক হীত 
সকল কায ম িনয়িমতভােব 

  ওেয়বসাইেট আপেলাড 
করেত হেব।

অিতির  
জলা 
শাসক 

(িশ া ও 
আইিস ), 
বিরশাল;
উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
বিরশাল;

া ামার, 
ত  ও 
যাগােযাগ 

ি  
অিধদ র, 
বিরশাল
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সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত আ িরকতার সােথ সানার বাংলা গড়ার
ত েয় জাতীয় াচার কৗশল (National Integrity Strategy of

Bangladesh) বা বায়েনর লে  জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও
ায়ন িনেদিশকা ২০২০-২০২১ এর িনেদশনা যথাযথভােব অ সরেণর জ  সংি  সকলেক অ েরাধ

জািনেয় সভার সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

এস, এম, অিজয়র রহমান 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.১০.০৬০০.১০৭.৫৮.০১৫.২০.৫৯৯ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২০

২০ আি ন ১৪২৭

িবতরণ সদয় াতােথ ও কাযােথ: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) িবভাগীয় কিমশনার, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল
৪) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, বিরশাল
৫) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), বিরশাল
৬) অিতির  জলা ািজে ট, বিরশাল
৭) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), বিরশাল
৮) অিতির  জলা শাসক (সািবক), বিরশাল
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), বিরশাল
১০) সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল
১১) া ামার (চলিত দািয় ), ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, বিরশাল
১২) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, বিরশাল
১৩) শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল

 

এস,এম, অিজয়র রহমান 
জলা শাসক
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