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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
অথ � ম�ণালয় 

আিথ �ক �িত�ান িবভাগ 
�শাসন ও ক�াণ শাখা 

www.fid.gov.bd

 

জ�ির 
সীিমত

�ারক ন�র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৯৯.০২০.১৮.১০৪ তািরখ: 
৩১ �ম ২০২১

১৭ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: সরকাির কম �চারী ও তার �পা�গণ ক��ক �বসা করার ��ে� ক��পে�র �ব �া�েমাদন �হণ।
��: মি�পিরষদ িবভােগর �ারক ন�র: ০৪.০০.০০০০.৫২১.৯৯.০০১.১৯.৩৪০ তািরখ ০৮ এি�ল ২০২১।

        উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, সরকাির কম �চারী (আচরণ) িবিধমালা, ১৯৭৯ এর ১৭ নং িবিধ স�েক� সংি��
সকল সরকাির কম �চারীেক সেচতন করার লে�� �েয়াজনীয় উে�াগ �হেণর জ� মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ।

        বিণ �তাব�ায়, সরকাির কম �চারী আচরণ (িবিধমালা) ১৯৭৯ এর ১৭ নং িবিধ স�েক� সংি�� সকল সরকাির কম �চারীেক সেচতন করার
লে�� মি�পিরষদ িবভাগ ও �ন�িত দমন কিমশেনর িনেদ �শনা এত� সহ সং�� কের সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�
িনেদ �শ�েম ��রণ করা হ'ল।

সং�ি�ঃ (১) মি�পিরষদ িবভােগর প� ০১ (এক) পাতা।
            (২) �ন�িত দমন কিমশেনর প� ০১ (এক) পাতা।

৩১-৫-২০২১

িবতরণ :
১) আিথ �ক �িত�ান িবভােগর আওতাধীন সকল �িত�ান।
২) আিথ �ক �িত�ান িবভােগর সকল কম �কত�া।

�মাহা�দ সিফউল আলম
উপসিচব

�ফান: ৯৫৫৯১০৯
ইেমইল: ds.admin@fid.gov.bd

�ারক ন�র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৯৯.০২০.১৮.১০৪/১(৬) তািরখ: ১৭ �জ�� ১৪২৮
৩১ �ম ২০২১

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ (�ঃআঃ উপসিচব, মাঠ �শাসন সম�য় অিধশাখা)।
২) গভন �র, বাংলােদশ �াংক, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
৩) �চয়ার�ান, বাংলােদশ িসিকউির�জ অ�া� এ�েচ� কিমশন, ঢাকা।
৪) �চয়ার�ান, বীমা উ�য়ন ও িনয়�ণ ক��প�, ঢাকা।
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৫) এি�িকউ�ভ ভাইস �চয়ার�ান, মাইে�াে�িডট �র�েলটরী অথির�, ঢাকা।
৬) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, আিথ �ক �িত�ান িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।

৩১-৫-২০২১
�মাহা�দ সিফউল আলম 

উপসিচব



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি পিরষদ িবভাগ 

জলা ািজে িস নীিত অিধশাখা 
www.cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫২১.৯৯.০০১.১৯.৩৪০ তািরখ: 
০৮ এি ল ২০২১

২৫ চ  ১৪২৭

িবষয:় সরকািরসরকাির   কমচার ীকমচার ী  ওও  তারতার   পা গণপা গণ   ক কক ক  বসাবসা   করারকরার   েে   ক পে রক পে র   ব া েমাদনবা েমাদন   হণহণ ।।
: ন িত দমন কিমশেনর ারক ন র: ০০.০১.০৯০০.৬৫২.০১.০৮২.১৯.১১২৯০ তািরখ: ২৯.০৩.২০২১

 

         উপ  িবষেয় ন িত দমন কিমশন হেত া  পে র ছায়ািলিপ এইসে  রণ করা হেলা।  পে  ন িত দমন
কিমশন সরকাির কমচারী (আচরণ)িবিধমালা, ১৯৭৯ এর ১৭ নং িবিধর িবিধিবধান স েক সংি  সকল সরকাির কমচারীেক সেচতন
করার লে  েয়াজনীয় উে াগ হেণর জ  মি পিরষদ িবভাগেক অ েরাধ জািনেয়েছ।    
 
২।     এমতাব ায়,  সরকাির কমচারী আচরণ (িবিধমালা) ১৯৭৯ এর ১৭ নং িবিধর িবিধিবধান স েক সংি  সকল সরকাির
কমচারীেক সেচতন করার লে  েয়াজনীয় উে াগ হণ বক ার আওতাধীন সং া/দ রস হেক েয়াজনীয় িনেদশনা দােনর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : ০১ (এক) া।

১২-৪-২০ ২১

িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)

মাঃ মােজ র রহমান খান
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৫০৩১
ফ া : ৯৫৭৩৫৩৩

ইেমইল: cpo_sec@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫২১.৯৯.০০১.১৯.৩৪০/১(২) তািরখ: ২৫ চ  ১৪২৭
০৮ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, ন িত দমন কিমশন
২) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ

১২-৪-২০ ২১

মাঃ মােজ র রহমান খান 
উপসিচব

১
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