
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয় 

বিরশাল িবভাগ

আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর নিতকতা কিম র ৩য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: জাহা ীর আলম 
 আ িলক খা  িনয় ক

সভার তািরখ ২১/০৩/২০২২ ি .
সভার সময় বলা ১১-০০ ঘ কা

ান আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর সভাক
উপি িত হািজরা িববরণী সং

সভায় উপি ত নিতকতা কিম র সদ গণেক সভাপিত াগত জানান। অতঃপর সকেলর সােথ শল িবিনময় শেষ
আেলাচ িচ মাতােবক সভার কাজ  করা হয়। সভার আেলাচনা ও িস া  িনে  উপ াপন করা হেলা :

ঃ নং আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়েন
১ আ িলক 

খা  
িনয় েকর 
কাযালয়, 
বিরশােলর 

জাতীয় 
াচার 

কৗশল কম-
পিরক না, 
২০২১-২২ 

বা বায়েনর 
অ রায় ও 

িতকার

ভাপিত আেলাচনার েতই বেলন, জাতীয় াচার 
কৗশেলর ল ল  হেলা াচার চচা ও ন িত 
িতেরােধর মা েম রা  ও সমােজ শাসন িত া 

করা। তাই াচার কৗশল বা বায়েন সকলেক সেচ  
থাকেত জার িনেদশনা দান কেরন। আ িলক খা  
িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর ২০২১-২০২২ 
অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার 
৩য় মািসক এর ল মা া ও বা বায়ন পিরি িত 
পযােলাচনা করা হয়। এেত দখা যায়, ৩য় কায়াটাের 
কায ম ১.৩ ( শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ হেণ সভা অ ান), 
১.৬ (জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, 
২০২১-২২ এর ২য় মািসক পিরবী ণ িতেবদন 
দ র/সং ায় দািখল ও ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ) 
ইেতামে  বা বািয়ত হেয়েছ। কায ম ৩.১ হেত ৩.৫ 
এর িবষেয় িন প িনেদশনা বা বায়েনর জ  
সবস িত েম িস া  হীত হয় :

১। িব ৎ ও পািনর সা য়ী/সেবা ম 
বহার িনি তকরণ িবষেয় 

আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
বিরশােল কমরত কমকতা-
কমচারীগেণর অ েল 
িনেদশনা লক প  জারী করেত হেব। 
 

নজারত 
শাখা, 

আ িলক 
খা  

িনয় েকর 
কাযালয়, 
বিরশাল।

১। িব ৎ ও পািনর সা য়ী/সেবা ম বহার 
িনি তকরণ িবষেয় আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, বিরশাল কমরত কমকতা-কমচারীগেণর 
অ েল িনেদশনা লক প  জারী করেত হেব।  
২। াচার কমপিরক না, ২০২১-২২ বা বায়ন ও 

মাণকসহ অ গিত িতেবদন রণ িবষেয় 
আওতাধীন দ রস হেক তািগদপ  দান করেত 
হেব।

২। াচার বা বায়েনর িবষেয় 
আওতাধীন জলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়স হেক আগামী ৩ (িতন) 
িদেনর মে  নরায় তািগদপ  

দান করেত হেব।

শাসন 
শাখা, 

আ িলক 
খা  

িনয় েকর 
কাযালয়, 
বিরশাল।
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৩। যথাসমেয় কম েল উপি ত হওয়া, অিফস সমেয় 
িবনা অ মিতেত কম েলর বাইের না যাওয়া এবং 
অিফস সময় শষ হওয়ার েব কম ল ত াগ না করার 
জ  সতক কের আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, 
বিরশােলর কমকতা-কমচারীগেণর অ েল নরায় 
প  রণ করেত হেব। তাছাড়া অ  দ েরর ২৭ 
সে র, ২০২১ তািরেখর ২৫৭(১১) নং ারকােদশ 
মাতােবক ধান সহকারী, অ  দ র এ িবষেয় িলিখত 
িতেবদন দািখল করেবন। 

৩। আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, বিরশােল কমরত কান 
কমকতা-কমচারী ক পে র 

বা মিত হণ িতেরেক সকাল 
৯-০০ ঘ কার পের অিফেস আগমণ 
কেরন িকনা এবং িবকাল ৫-০০ 
ঘ কার েব অিফস ত াগ কেরন 
িকনা স িবষেয় ধান সহকারী, অ  
দ র আগামী ৩ (িতন) িদেনর মে  
িলিখত িতেবদন দািখল করেবন।

৪। যথাসমেয় কম েল উপি ত 
হওয়া, অিফস সমেয় িবনা 
অ মিতেত কম েলর বাইের না 
যাওয়া এবং অিফস সময় শষ 
হওয়ার েব কম ল ত াগ না করার 
জ  সতক কের আ িলক খা  
িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর 
কমকতা-কমচারীগেণর অ েল 

নরায় প  রণ করেত হেব।

ধান 
সহকারী/

শাসন 
শাখা, 

আ িলক 
খা  

িনয় েকর 
কাযালয়, 
বিরশাল।

৫। নিতকতা স িকত ন ন পা ার/িলফেলট/ভাজ 
তিরর ও িবিলর ব হা হণ করেত হেব।

৫। আগামী ০৭ িদেনর মে  
নিতকতা স িকত ন ন ৫০ 

(প াশ)  পা ার/িলফেলট/ভাজ 
তির ও িবিলর ব হা হণ করেত 

হেব।

নজারত 
শাখা, 

আ িলক 
খা  

িনয় েকর 
কাযালয়, 
বিরশাল।

সভায় আর কান আেলাচ  চী না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মা: জাহা ীর আলম 
আ িলক খা  িনয় ক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.৩২.১৬৬.১৭.৮৮৩ তািরখ: 
২৪ মাচ ২০২২

১০ চ  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
২) জলা খা  িনয় ক, প য়াখালী/বর না/ঝালকা /বিরশাল/ ভালা/িপেরাজ র
৩) উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (অিতির  দািয় ), আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
৪) সহকারী রসায়নিবদ, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
৫) আ িলক র ণােব ণ কমকতা, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
৬) জনাব মাৗ মী আ ার, খা  পিরদশক , আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
৭) জনাব মাঃ িমজা র রহমান, ধান সহকারী, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
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৮) জনাব মাঃ লাকমান, উ মান সহকারী, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
৯) শাখা ধান, ম দ/িহসাব/ নজারত/অিডট/মানিনয় ণ, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল

 

মা: জাহা ীর আলম 
আ িলক খা  িনয় ক
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