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সভাপিত মাঃ আববুকর িসি ক 
 মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

সভার তািরখ ২৩-০৩-২০২০, সামবার
সভার সময় ১১.৩০

ান অিফস ক
উপি িত পিরিশ  -ক কমকতােদর উপি িত
২০১৯-২০ অথ বছেরর গণ াগার অিধদ েরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না অ যায়ী বা বায়ন, অ গিত ও মলূ ায়ন
এবং ৩য় ( জা য়াির হেত মাচ ২০২০ ) মািসক িতেবদন ণয়েনর িবষয় নিতকতা কিমিটর সভা ২৩.০৩.২০২০ ি . তািরখ
রাজ সামবার বলা ১১.৩০ টায় কিমিটর আহবায়ক ও গণ াগার অিধদ েরর মহাপিরচালক জনাব আববুকর িসি ক  (অিতির

সিচব) এর সভাপিতে  তাঁর অিফস কে  অ ি ত হয়। সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। অত:পর িতিন
আেলাচ সিূচ অ যায়ী িবষয়ািদ সভায় উপ াপন করার জ  সদ -সিচবেক আহবান জানান। সভায় সদ -সিচব ২০১৯-২০ অথ
বছেরর গণ াগার অিধদ েরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার ৩য় মািসক িতেবদন ণয়ন করার িবষয় ও মাঠ
পযােয়র ২০১৯-২০ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না অ যায়ী বা বায়ন,অ গিতর িবষয় উপ াপন কেরন ।
িবষয়ািদ আেলাচনাে  িন প িস া  গৃহীত হয়ঃ

নংনং কাযসমহূকাযসমহূ বা বায়নবা বায়ন  স িকতস িকত  তথতথ িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন
১। ১৯-১২-২০১৯ ি : তািরেখ 

অ ি ত সভার কাযিববরনী 
অ েমাদন ।

১৯-১২-২০১৯ তািরেখ অ ি ত 
সভার কাযিববরনীেত েয়াজনীয় 
সংেশাধন না থাকায় তা অ েমাদন 
ও দৃঢীকরেণর িবষয় সভায় 
সদ বৃ  একমত পাষণ কেরন ।

১৯-১২-২০১৯ তািরেখ 
অ ি ত সভার অ েমাদন ও 
দৃঢীকরণ করা হয় ।

নিতকতা কিমিট

২। ািত ািনক গণ নানী আেয়াজন 
করা । 

তা ও জবাবিদিহতা শি শালী 
করার লে  ািত ািনক 
গণ নানীর আেয়াজন ২০১৯-২০ 
অথ বছের কায়াটার িভি ক 
দখােনার লে  ািত ািনক 

গণ নািনর পদে প হণ করা এবং 
 আলাদাভােব অিধ েরর 
কমকতাসহ পাঠকেদর মধ  থেক 
২/৩ জনেক িনেয় গণ নানী 
আেয়াজন কের কাযিববরনী তির 
করেত হেব সভায় আেলাচনা হয় ।

ািত ািনক গণ নািনর 
পদে প হণ  করা এবং 
 আলাদাভােব অিধ েরর 
 গণ নানীর আেয়াজন করেত 
হেব ।

লাইে িরয়ান/ 
সহকারী পিরচালক

১



৩। াচার পুর ার দান করা । াচার চচার জ  পরু ার দােনর 
জে  পরু ার া েদর তািলকা 
পাটােল কাশ করেত হেব মেম  ৪ 

জন পরু ার া  কমকতা ও 
কমচারীেদরেক পে র মাধ েম অবগত 
করেত হেব । 

 
৪ জন পরু ার া  কমকতা ও 
কমচারীেদরেক পে র মাধ েম 
অবগত করেত হেব ।  

লাইে িরয়ান/ 
সহকারী 
পিরচালক 
( পিরসংখ ন এবং 
স: ও িব: )

৪। ২০১৯-২০ অথ বছেরর
গণ াগার অিধদ েরর
জাতীয় াচার 
কৗশেলর

কমপিরক না অ যায়ী 
িবভিগীয় ধানেক ৩য় 

মািসক িরেপােটর জ  
প  রণ 

মাঠ পযােয়র গণ াগােরর 
২০১৯-২০ অথ বছেরর জাতীয় 

াচার কৗশেলর কমপিরক না 
অ যায়ী ১২িট িবষেয়র কায ম েলা 
পিরবী ণ ও মলূ ায়ন কের ৩য় 

মািসক িতেবদন তির কের সদর 
দ ের রেণর জ  িবভাগীয় 

ধানেক  প   দয়ার িবষয় আেলাচনা 
হয় ।

 ৩য় মািসক িতেবদন 
রেণর জ  িবভাগীয় 

 ধানেক প  িদেত হেব ।

 
লাইে িরয়ান/ 
সহকারী 
পিরচালক 
( পিরসংখ ন এবং 
স: ও িব

৫। পাঠক  ব বহােরর
িনেদিশকা িডিজটাল 
করা ।

পাঠক  ব বহােরর 
িনেদিশকা পাঠকেদর
 জ  িবেশষ ভােব 

েযাজ  যা াগােরর 
শং লা র ার ে  জ ির 
তা আকষনীয় করার
 জ  িডিজটাল করার জ  
পুনরায়  সভায 
আেলাচনা হয় । 

পাঠক  ব বহােরর
িনেদিশকা িডিজটাল 
করেত হেব। 

উপপিরচালক( িফয়া 
কামাল জাতীয় 
গণ াগার )
এবং
সহকারী পিরচালক 
( শাসন ও িহসাব )

৬।

বই ধার, ছাঁটাই ও পাঠসাম ী 
 িনবাচন/ য় সং া  নীিতমালা

াচার িত ায় সহায়ক িহেসেব 
নীিতমালাসমহূ হালনাগাদ করার 
লে  ম ণালয়  িরত বই ধার, 
ছাঁটাই ও পাঠসাম ী িনবাচন/  েয়র 
খসড়া  নীিতমালাসমহূ এবং অ া  
নীিতমালা  িনেয়  আেলাচনা হয় ।

 গণ াগার পিলিস ২০২০  এর 
খসড়ার  সােথ  অিধদ েরর 
িনজ   নীিতমালাসমেূহর মেধ  
সাম  রাখেত হেব ।

লাইে িরয়ান(পাঠ
কেসবা, ২য় িশফট 
এবং 
লাইে িরয়ান/ 
সহকারী 
পিরচালক, 
পিরসংখ ান )

 

মাঃ আববুকর িসি ক 
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০৮.১৬.০০১.১৯.৩৩ তািরখ: 
২৪ মাচ ২০২০

১০ চ  ১৪২৬

২



িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) পিরচালক (যু সিচব), পিরচালক (লাইে ির, উ য়ন ও আইিট), গণ াগার অিধদ র
২) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, শাসন ও িহসাব , গণ াগার অিধদ র
৩) ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, গণ াগার অিধদ র
৪) সহকারী পিরচালক, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
৫) পাঠক  সহকারী, সং হ ও িবতরণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
৬) মহাপিরচালেকর ব ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), মহাপিরচালেকর দ র,
গণ াগার অিধদ র
৭) অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর, পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র
৮) িরিডং হল এ ািসসেট ট, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র

 

ফােতমা খাতুন 
লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক

৩


