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ান উপপিরচালেকর কাযালেয়র সভাক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভা  করা হয়। সভার েত িবগত ২০২১-২২ অথবছেরর াচার কৗশল
কমপিরক না স কভােব বা বায়েনর জ  সভাপিত সকেলর িত ধ বাদ াপন কেরন। অত:পর সভাপিতর
অ মিত েম সদ  সিচব বািষক কমস াদন ি  ২০২২-২৩ এর অ গত শাসন ও সং ার লক কমস াদন ে র
(ম ীপিরষদ িবভাগ ক ক িনধািরত) আওতাধীন াচার কৗশল কমপিরক না ২০২২-২০২৩ েল ধেরন।
কমপিরক নায় বা বায়নাধীন যসকল িবষয় রেয়েছ স েলা বা বায়ন, তদারিক, পিরবী ণ ও ায়েন নিতকতা
কিম র দািয়  সভায় আেলািচত হয়। িবভােগর অিধে ে  জলা ও উপেজলা পযােয় িব মান সকল কাযালেয়র িনজ
িনজ াচার কমপিরক না বা বায়ন ও “আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না

ণয়ন, বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা, ২০২২-২৩” এর িনেদশনা মাতােবক মাণক সংর েণর িবষয়  িব ািরত
আেলাচনা হয়। সভায় াচার কৗশল কমপিরক না ২০২২-২৩ এর অ গত াচার ও ন িত িতেরােধ সহায়ক
কায েমর আওতায় হীত “রাজ  বােজেটর আওতায় পানা অব ি  কায ম পিরবী ণ” িবষেয় িব ািরত আেলাচনা
হয়। কায ম বা বায়েন ন িত িতেরাধ ও তা র ার েথ সভাপিত সরকাির য় সং া  আইন ও িবিধমালা এবং
“মৎ  অিধদ েরর আওতায় অভ রীণ জলা িম এবং বষা ািবত ধানে ত/ াবন িম/ ািত ািনক জলাশেয় পানামাছ
অব ি  কায ম িনেদশাবলী-২০১২ (সংেশািধত)” এর পির ণ অ সরেণর িনেদশনা দান কেরন। িব ািরত
আেলাচনাে  সবস তভােব িন িলিখত িস া  হীত হয়:
িস া  ১
বািষক কমস াদন ি  ২০২২-২৩ এর ল মা া অ সাের রাজ  বােজেটর আওতায় পানা অব ি  কায ম
পিরবী ণ বক িতেবদন িনয় ণকারী ক পে র কাযালেয় রণ ও মাণক িহসােব সংর ণ করেত হেব। 
িস া  ২
জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার ১ম মািসক ( লাই ২০২২- সে র ২০২২)  বা বায়ন অ গিত িতেবদন ১৭
অে াবেরর মে  অ বিহত িনয় ণকারী ক প  বরাবর রণ করেত হেব।

আর কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা করা হয়।
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ারক ন র: ৩৩.০২.৬১০০.৩০৮.৪৪.০০৭.১৯.৩০০ তািরখ: 
১৮ সে র ২০২২

৩ আি ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) জলা মৎ  কমকতা (সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ
২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, ন েকাণা/ শর র
৩) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, ময়মনিসংহ সদর
৪) সহকারী পিরচালক, ময়মনিসংহ
৫) মাঃ শিফ ল ইসলাম, খামার ব াপক, মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, মাসকা া, ময়মনিসংহ
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