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১৩ জ  ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
গণ াগার অিধদ েরর ১৮-০৬-২০১৫ তািরেখর ৪৩.২৬.০০০০.০০১.০৬.০৮৫.১০.১৫৫১ সংখ ক ারেক
গিঠত জাতীয় াচার কীশল বা বায়েনর লে  নিতকতা কিমিট গঠন করা হেয়িছল । কিমিটর  একজন সদ
 ও সদ -সিচবেক পিরবতন কের াচার কীশল বা বায়েনর িনিম  গণ াগার অিধদ েরর  ৭ (সাত) সদ
িবিশ  িন প নিতকতা কিমিট পুন:গঠন করা হেলাঃ 

 নং পদবী ও কম ল পদমযাদা
১.  মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা। আহবায়কআহবায়ক

  ২.    পিরচালক ( যু -সিচব)( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা । সদ
৩.৩. পিরচালক (যু সিচব) (লাইেবির, উ য়ন ও আইিসিট), গণ াগার অিধদ র, 

শাহবাগ, ঢাকা।
সদ

৪৪ ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা। সদ
৫. ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার,  ঢাকা। সদ
 ৬.   সহকারী পিরচালক ( শাসন ও িহসাব ) গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা । সদ  
৭.. লাইে িরয়ান/সহকারী পিরচালক (পিরসংখ ান), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, 

ঢাকা।
সদ -সিচব

            গণ াগার অিধদ েরর সহকারী লাইে িরয়ান, জনাব মা: অিহ ামান এবং  লাইে ির এ ািস া
জনাব ইসমত জাহান মু া কিমিটর কােজর েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করেবন।
            গণ াগার অিধদ েরর ১৮-০৬-২০১৫ তািরেখর ৪৩.২৬.০০০০.০০১.০৬.০৮৫.১০.১৫৫১ সংখ ক

ারক বািতল কের এ আেদশ জারী করা হেলা এবং পরবতী িনেদশ না দয়া পয  বলবৎ থাকেব।
২২।       ।       কিমিটরকিমিটর  কাযপিরিধকাযপিরিধ (TOR) (TOR)◌ঃ◌ঃ
১. সংি  স ের াচার িত ার  ে  অিজত সাফল  ও অ রায় িচি তকরণ । 
২. পিরলি ত অ রায় দূরীকরেণ সময়াব  কমপিরক না ণয়ন । 
৩. কমপিরক না বা বায়েনর দািয়  কােদর উপর  থাকেব তা িনধারণ ।
৪. সংি  স ের াচার িত ায় গৃহীত কমপিরক না বা বায়ন  ও  পিরবী ণ  ।
৫. মাঠ পযােয়র  াচার বা বায়েনর অ গিত সং া  িতেবদন  পিরবী ণ
৬. িবিবধ ।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (যু সিচব), পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র
২) পিরচালক, পিরচালক (লাইে ির, উ য়ন ও আইিট), গণ াগার অিধদ র
৩) যু সিচব, যু সিচব (সাং িৃতক ঐিত ) , সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
৪) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, শাসন ও িহসাব , গণ াগার অিধদ র
৫) ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, গণ াগার অিধদ র
৬) লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক, পিরসংখ ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র
৭) সহকারী পিরচালক, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
৮) সহকারী লাইে িরয়ান, পাঠকেসবা শাখা, গণ াগার অিধদ র
৯) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, গণ াগার অিধদ র, ঢাকা
১০) জনাব ইসমত জাহান মু া, সং হ িবতরণ শাখা, গণ াগার অিধদ র
১১) অিফস কিপ, গণ াগার অিধদ র, ঢাকা
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ফােতমা খাতুন
লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক

. ২


