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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
সানার বাংলা গড়ার ত েয় জাতীয় াচার কৗশল (National Integrity Strategy of
Bangladesh) বা বায়েনর লে  এ কাযালেয়র অভ রীণ নিতকতা কিম  িনে া ভােব গঠন করা
হেলা:

নিতকতানিতকতা   কিমকিম  ( (অভ রীণঅভ রীণ ))

িমক কমকতার নাম- পদিব েম অব ান
০১. জলা শাসক, বিরশাল আ ায়ক
০২. উপপিরচালক, ানীয় সরকার, বিরশাল সদ
০৩. অিতির  জলা শাসক (রাজ ), বিরশাল সদ
০৪. অিতির  জলা ািজে ট, বিরশাল সদ
০৫. অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), বিরশাল সদ
০৬. অিতির  জলা শাসক (সািবক), বিরশাল সদ
০৭. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), বিরশাল সদ
০৮. সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল সদ  
০৯। জলা ান ও নবাসন কমকতা, বিরশাল সদ
১০। শাসিনক কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল সদ  সিচব 

২।   নিতকতানিতকতা   কিম রকিম র   কাযপিরিধকাযপিরিধ ::
           (১) এ কাযালেয়র াচার িত ার ে  অিজত সাফ  এবং অ রায় িচি তকরণ;
           (২) পিরলি ত অ রায় রীকরেণ সময়াব  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।

 ৩।   কিম র সদ -সিচব এ কাযালেয়র অভ রীণ নিতকতা কিম র িনয়িমত মািসক সভা
আ ানসহ জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  যাবতীয় িনেদশনা যথাসমেয় ঊ তন ক পে র
িনকট উপ াপন বক েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।

           এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

৪-১০ -২০ ২০

এস,এম, অিজয়র রহমান
জলা শাসক

. ১



ন র:
০৫.১০.০৬০০.১০৭.৫৮.০১৫.২০.৫৬৮/১(৪১)

তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৭
০৪ অে াবর ২০২০

অ িলিপ সদয় াতােথ ও কাযােথ- 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা/ ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর
কাযালয়, 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, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, বিরশাল
১২) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, বিরশাল
১৩) শাসিনক কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, বিরশাল।
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