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ারক ন র: ২৭.২৪.০০০০.০৬৭.১৮.০০৭.২০.১৯১ তািরখ: 
১৭ ন ২০২০

৩ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   লেলে   নিতকতানিতকতা   কিমকিম   নগঠননগঠন।।
: ১। নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০১১.১৬-4৯৬, তািরখঃ ২৬ িডেস র ২০১৬ ি া

২। Memo NO. DESCO/HQ/ADMIN-A(3)/OO-3/2017/122, Dated: January 16, 2017.

সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, -১ ারক েল িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় হেত িরত পে  দ  িনেদশনার ি েত
জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  -২ ারক েল গ ত নিতকতা কিম  িনে া ভােব নগঠন করা হেলাঃ

১। জনাব মাঃ কাওসার আমীর আলী, ব াপনা পিরচালক    -আহবায়ক
২। জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, িনবাহী পিরচালক (অথ ও িহসাব)   -সদ
৩। জনাব মাঃ আব াহ আল মা দ চৗ রী, িনবাহী পিরচালক (এইচআর) -সদ
৪। জনাব এ. ক.এম মা ফা কামাল, িনবাহী পিরচালক (সং হ) -সদ
৫। জনাব র মহ দ, িনবাহী পিরচালক (অপােরশন) 
     ও ক ীয় ফাকাল পেয় , জাতীয় াচার কৗশল -সদ  সিচব
৬। জনাব জগদীশ চ  ম ল, িনবাহী পিরচালক ( েকৗশল)  -সদ

কিম র কাযপিরিধ িন পঃ

১। সংি  সং ার কাযালেয় াচার িত ার ে  অিজত সাফ  ও অ রায় িচি তকরণ;
২। পিরলি ত অ রায় রীকরেণ সময়াব  কমপিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও পিরবী ণ;
৩। কমপিরক না বা বায়েনর দািয়  কােদর উপর  থাকেব, তা িনধারণ; এবং
৪। ঊ তন ক পে র িনকট াচার বা বায়েনর অ গিত সং া  িতেবদন রণ।

ক পে র অ েমাদন েম,

১৭-৬-২০২০

িবতরণ :
১) ব াপনা পিরচালক, ডসেকা।
২) িনবাহী পিরচালক (অথ ও িহসাব), ডসেকা।
৩) িনবাহী পিরচালক (এইচ আর), ডসেকা।
৪) িনবাহী পিরচালক (সং হ), ডসেকা।
৫) িনবাহী পিরচালক (অপােরশন), ডসেকা।
৬) িনবাহী পিরচালক ( েকৗশল), ডসেকা।

এস. এম. জািমল সাইন
মহা ব াপক ( শাসন)

ারক ন র: ২৭.২৪.০০০০.০৬৭.১৮.০০৭.২০.১৯১/১(৫৮) তািরখ: ৩ আষাঢ ়১৪২৭
১৭ ন ২০২০

অ িলিপঃ সদয ়অবগিতর জ । 
১) ধান েকৗশলী (িডএ িপ/িপ এ  িড/ নটওয়াক অপােরশন/এস এ  িড অপােরশন (ই  জান/ওেয়  জান)/িপএমিপএ এসএম)/মহা ব াপক
(অথ ও িহসাব)
২) ত াবধায়ক েকৗশলী, িপ এ  িড/এমিপ এ  এস/িড এ  এমডি উ/আইিস /এস এ  িড অপােরশন (ই  জান ১/ ই  জান ২/ ওেয়  জান
১/ওেয়  জান ২)/ িপআই এ  / িজএসিপ এ  ইএ/এমিভএসএসএম/ ক  পিরচালক ( ীড/িবতরণ)/ কা ািন সিচব/ উপ-মহা ব াপক ( শাসন/
এইচআরএম/অথ/িহসাব/ই ারনাল অিডট)।

১



৩) িনবাহী েকৗশলী, িব ও িব িবভাগ (প বী/কাফ ল/মিন র/আগার াও/ পনগর/শাহআলী/ লশান/ জায়ারসাহারা/বািরধারা/
বা া/উ রা( ব)/উ রা(পি ম)/ট ী( ব)/ট ী(পি ম)/উ রখান/দি ণখান)/এলএ িজএস/মিনটিরং সল/ স াল ার/ িমটার
ওয়াকশপ/ টি ং এ  িরেপয়ািরং/ াফ অিফসার  ব াপনা পিরচালক/ ব াপক (এে ট এ  িল াল অ ােফয়াস/ সাব- ার/িনরাপ া),
ডসেকা।
৪) াফ অিফসার  িনবাহী পিরচালক (অথ ও িহসাব/এইচআর/সং হ/অপােরশন/ েকৗশল)।
৫) অিফস কিপ।

১৭-৬-২০২০
এস. এম. জািমল সাইন 
মহা ব াপক ( শাসন)

২


