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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মি পিরষদ িবভাগ
াচার শাখা
www.cabinet.gov.bd
ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮২২.২১.০০২.২১.৯৩

তািরখ:

১২ বশাখ ১৪২৮

২৫ এি ল ২০২১
াচার কৗশল কম-পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও

িবষয়:

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়স েহর ২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয়
ায়ন িনেদিশকা জাির।
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ২০১২ সােল “ সানার বাংলা গড়ার ত য়: জাতীয় াচার কৗশল” িশেরানােম জাতীয় াচার কৗশল
ণয়ন কেরেছ। জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর িনিম মি পিরষদ িবভাগ ম ণালয়/িবভাগ/অ া রা ীয় িত ান, আওতাধীন দ র/সং া
এবং দ র/সং াস েহর আওতাধীন আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালয়স েহর জ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও
ায়ন িনেদিশকা, ২০২১-২০২২ শীষক ৩ থক িনেদিশকা ত কেরেছ।
২।

২০২১-২২ অথবছেরর ত ত িনেদিশকা অ যায়ী িন িলিখত কায ম হেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হল:
(ক) দ র /সং ার জ
ণীত িনেদিশকা এবং সময়সীমা অ সরণ কের িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়স হ ২০২১-২২ অথবছেরর
জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ণয়ন কের এ িবভােগ দািখল করেব;
খ) আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালয়স েহর জ
ণীত িনেদিশকা এবং সময়সীমা অ সরণ কের জলা শাসেকর কাযালয় এবং
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়স েহর ২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ণয়ন করার েয়াজনীয়
িনেদশনা দান করেব।

সং ি : বণনামেত।

িবভাগীয় কিমশনার (সকল)

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮২২.২১.০০২.২১.৯৩/১(৪)

২৫-৪-২০২১
নািহদ লতানা
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৮৮৫৪৯
ফ া : ৯৫১৩৩০২
ইেমইল: inar_sec@cabinet.gov.bd
তািরখ:

১২ বশাখ ১৪২৮
২৫ এি ল ২০২১

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২) সিচব সম য় ও সং ােরর একা সিচব, সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ (সিচব [সম য় ও সং ার] মি পিরষদ
িবভাগ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৩) িসে ম এনািল , আইিস সল, মি পিরষদ িবভাগ (মি পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট াচার ব ও না শ বােড
আপেলাড করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ অ েরাধ করা হেলা)
৪) ি গত কমকতা, সং ার অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ (অিতির সিচব [সং ার] মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
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