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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.৩২.১৬৬.১৭.১৭৪৮ তািরখ: 
২৮ ন ২০২২

১৪ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমপিরক নাকমপিরক না ,  ,  ২০২১২০২১--২০২২২০২২   ব া ব ায়নকরণবা বায়নকরণ ।।
: আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশােলর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ এর

কায ম ৩.৩ এবং গত ২২/০৬/২০২২ ি . তািরেখ অ ি ত নিতকতা কিম র ৪থ সভার িস া ।

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, াচার চচা ও ন িত িতেরােধর মা েম রা  ও সমােজ শাসন
িত া করার ল ল  িনেয় সরকার ২০১২ সােল জাতীয় াচার কৗশল ণয়ন কেরন। স ধারাবািহকতায় মি পিরষদ

িবভাগ হেত জারী ত িনেদশনা মাতােবক বিরশাল িবভােগর জলা খা  িনয় েকর কাযালয়স েহর ২০২১-২০২২
অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না অ  দ ের রণ করা হেয়েছ। শাসন িত ার লে  উ  কম-
পিরক না মাতােবক াচার কৗশল কমপিরক না বা বায়ন করার আব কতা রেয়েছ। 

এমতাব ায়, -  কাযালেয়র ২০২১-২০২২ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার শতভাগ কায ম
ন/২০২২ মােসর মে  বা বায়ন বক ৪থ কায়াটােরর বা বায়ন অ গিত িতেবদন (কায মিভি ক মাণকসহ)

আগামী ০৭/০৭/২০২২ ি . তািরেখর মে  অ  দ ের রণ িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

২৮-৬-২০২২

জলা খা  িনয় ক, 
বিরশাল/ঝালকা /িপেরাজ র/ ভালা/প য়াখালী/বর না।

মা: জাহা ীর আলম
আ িলক খা  িনয় ক

ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.৩২.১৬৬.১৭.১৭৪৮/১(৩) তািরখ: ১৪ আষাঢ ়১৪২৯
২৮ ন ২০২২

সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
২) জনাব কিরমা লতানা, উপ-খা  পিরদশক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল- জলা খা
িনয় েকর কাযালয়স েহর সােথ যাগােযাগ বক াচার কৗশল কমপিরক না, ২০২১-২২ এর ৪থ
কায়াটােরর বা বায়ন অ গিত িতেবদন সং হ বক িফড াক দােনর ব া হেণর জ  বলা হেলা
৩) জনাব অিনেমষ হালদার, সহকারী উপ-খা  পিরদশক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল

২৮-৬-২০২২
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মা: জাহা ীর আলম 
আ িলক খা  িনয় ক
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