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ারক ন র: ০৫.১০.০৬০০.১০৭.৫৮.০১৫.২০.৫৯৬ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০২০

২২ আি ন ১৪২৭

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমপিরক নাকমপিরক না   মাতােবকমাতােবক  উ মউ ম  চচাচচা  (Best Practice)  (Best Practice) এরএর   তািলকাতািলকা
রণরণ

: িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, বিরশােলর সং াপন শাখা-২ এর ৩০ সে র ২০২০ তািরেখর
০৫.১০.০০০০.০০২.৩০.০০১.২০.৯৬ নং ারক

উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, জলা শাসন
বিরশাল ক ক িনয়িমত দা িরক কায স াদন এবং জনগণেক সহেজ সরকাির সবা দােন হীত উ মচ াস হ
িন প:

১। ত  ি র সেবা ম বহার িনি ত করার মা েম জলা শাসক বিরশাল ক ক িতিদেনর 
কাযাবলী চা েপ স  করার লে  গল ক ােল ার (google calender) বহার করা হয়।

২। নবীন কমকতােদর কমদ তা ি র লে  িতিদন জলা শাসক বিরশােলর উে ােগ য কান 
িবষেয়র উপর জলা শাসেকর সে লন কে  এক  উপ াপনার আেয়াজন করা হয়। য কান আইন, 
িবষয় বা চলিত ঘটনার উপর উপ াপনা কেরন একজন নবীন কমকতা।

৩। বাংলােদশ লাক শাসন িশ ণ ক  নােয়ম অথবা বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডিম থেক 
আগত িনয়ািদ িশ ণাথ েদর সাদের হণ করা হয় এবং উপ াপনার মা েম জলা শাসন বিরশাল 
স েক সািবক ধারণা দওয়া হয়।

৪। িত মােসর াফ িম ং এ িবিভ  কমকতা এবং কমচারীেদর কমদ তা ায়েনর মা েম  
কমকতা এবং  কমচারী িনবাচন কের তােদরেক র ত করা হয়।

৫। িতিদন স ায় েত ক কমকতােদর কায ম মিনটিরং করার জ  চা চে র আেয়াজন করা হয়। উ  
চা-চে  িতিদেনর কায ম জলা শাসক বিরশােলর স ুেখ উপ াপন করা হয়। জলা শাসক 
বিরশাল কােজর মান উ য়েন সকলেক িবিভ  িবষেয় পরামশ ও িদক িনেদশনা িদেয় থােকন।

৬। কাযালেয় কান কমকতা যাগদান করেল অথবা িবদায় িনেল এক  আ ািনক অ ােনর মা েম 
তােদরেক সাদের হণ করা এবং িবদায় দান করা হয়।

৭। ত  অিধকার আইন ২০০৯ এর বা বায়ন ও অিভেযাগ িতকার ব া স েক সকল কমকতােদরেক 
িনয়িমতভােব ি িফং দান করা হয়।

৮। জাতীয় াচার কৗশল স েক সংি  সকলেক িনয়িমতভােব িশ ণ দান করা হয়।
৯। বািষক কমস াদন ি র মাপ অজেনর লে  সংি  সকলেক হােত কলেম িশ ণ দান করা হয়।
১০। জলা শাসেনর িমিডয়া সেলর মা েম বিরশাল জলার য কান িবষেয় অবগত হওয়ার সােথ সােথ 

তাৎ িণকভােব েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ করা হয়।

ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।
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