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সভাপিত মাঃ কাম ামান 
 ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ১৪ ন ২০২০ তািরখ রাজ রিববার
সভার সময় বলা ১১:৩০ টা

ান কা ািনর সভাক
উপি িত তািলকা সং

জাতীয় াচার কৗশল (National Integrity Strategy) বা বায়েনর লে  ২০১৯-২০২০ অথবছেরর 
কমপিরক নার ৪থ কায়াটােরর (এি ল- ন’ ২০২০) বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা সভার কাযিববরণী

১১। । আেল াচন াআেল াচন া::

১.১   সভার ারে  উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভায় অবিহত করা হয় য, ২০১৯-২০২০
অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ও বা বায়ন পিরবী ণ কাঠােমার ৩য় কায়াটােরর বা বায়ন অ গিত
সে াষজনক অথাৎ ৩য় কায়াটাের অিজতমান ৬১.৭৫। কেয়ক  কম িচ বা বায়নাধীন রেয়েছ। এ মােসর মে  অবিশ
কাযািদ স  হেব বেল আশাবাদ  করা হয়। 

১.২   সভায় কমপিরক নার কিতপয় িবষেয় ত ব া হেণর ওপর ােরাপ করা হয়। ত ে  যসব সবা সহজীকরণ
করা হেয়েছ স েলার মে  কা ািনর কমকতা-কমচারীেদর জ  টিলেফান, সল ফান ও ই ারেনট বহােরর নীিতমালা

ণয়ন, কা ািনর শাসিনক ও আিথক মতা নঃঅপণ নীিতমালা সংেশাধন/ হালনাগাদকরণ, দ  সকল সবার
সহজী ত েসস াপ তকরণ এবং ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ,   সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) বা বায়ন
এবং ওেয়বসাইেট কাশ, সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ অ সাের নিথর িণিব াস ও িবন করণ, াচামাল, উৎপািদত
প , াস হ া িলং, ম দ ও িবতরেণর িবষেয় ষা ািসক ইনেভ ির িনি তকরণ ইত ািদ কাযে  িবষেয় িব ািরত
আেলাচনা হয়। সভাপিত ৪থ কায়াটােরর সকল কাযে ে র িবপরীেত সংি  কাযািদ যথাসমেয় বা বায়ন করার জ
দািয় া েদর িনেদশনা দান কেরন। 

২। িব ািরত আেলাচনাে  সভায় িনে া  িস া স হ হীত হয়:

: িবষয় বা বায়েনর জ  দািয় া  কমকতা
২.১ িত কায়াটাের নতম ১  কের নিতকতা কিম র সভা আ ান উপমহা ব াপক (এইচআর)
২.২ নিতকতা কিম র সভার িস া  বা বায়ন সকল িবভাগীয় ধান
২.৩ শাসন িত ায় অংশীজেনর অংশ হেণ সভা মহা ব াপক (িসএনিজ)/(অপােরশন)
২.৪ শাসন িত ায় অংশীজেনর অংশ হেণ অ ি ত সভার িস া  বা বায়ন। সকল িবভাগীয় ধান
২.৫ কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির/ শাসন সং া  িবিভ  িশ ণ 

আেয়াজন
ব াপক (এইচআরিড)

২.৬ ালািন খােতর উৎকষ সাধেন কা ািনর কমকতা-কমচারীেদর বতন-
ভাতািদ/ িবধা সং া  কাঠােমাগত উ য়েনর নীিতমালা ণয়ন 

মহা ব াপক ( শাসন)
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২.৭ কা ািনর কমকতা-কমচারীেদর জ  টিলেফান, সল ফান ও ই ারেনট 
বহােরর নীিতমালা ণয়ন

মহা ব াপক ( শাসন)

২.৮ ২ কা ািনর শাসিনক ও আিথক মতা নঃঅপণ নীিতমালা সংেশাধন/ 
হালনাগাদকরণ

মহা ব াপক ( শাসন)/(অথ)

২.৯ অনলাইন িসে েম অিভেযাগ িন ি করণ কা ািন সিচব
২.১০ হ  ড /ইনফরেমশন ড /ওয়ান প ড  াপন উপমহা ব াপক (িসএসএস)
২.১১ দ  সকল সবার সহজী ত েসস াপ তকরণ এবং ওেয়বসাইেট 

আপেলাডকরণ 
উপমহা ব াপক (িসএসএস)/ 

উপ ব াপক (আইিস
২.১২ সবা দােনর ে  িনিদ  তািরখিভি ক টােকন প িত চলন উপমহা ব াপক (িসএসএস)
২.১৩   সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) বা বায়ন এবং ওেয়বসাইেট 

কাশ 
মহা ব াপক (িসএনিজ)

২.১৪ শাখা/অিধশাখা/অিধন  অিফস পিরদশন সকল িবভাগীয় ধান
২.১৫ শাখা/অিধশাখা/ অিধন  অিফসপিরদশন িতেবদেনর পািরশ বা বায়ন সকল িবভাগীয় ধান
২.১৬ সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ অ যায়ী নিথর িণিব াসকরণ সকল িবভাগীয় ধান
২.১৭ িণ িব াস ত নিথ িবন করণ সকল িবভাগীয় ধান
২.১৮ ািত ািনক গণ নানী আেয়াজন কা ািন সিচব
২.১৯ অিডট আপি  িন ি করণ উপমহা ব াপক (িনরী া)
২.২০ িব ৎ, পািন ও ালািনর ( তল/ াস) সা য়ী/সেবা ম বহার িনি তকরণ সকল িবভাগীয় ধান
২.২১ িসএনিজ াহকেদর সবা /িফস হেণর ে  হীত অেথর রিশদ দান 

িনি তকরণ
মহা ব াপক (িসএনিজ)

২.২২ াচামাল, উৎপািদত প , াস হ া িলং, ম দ ও িবতরেণর িবষেয় 
ষা ািসক ইনেভ ির িনি তকরণ

মহা ব াপক ( শাসন)

২.২৩ কমকতা-কমচারীেদর অবসর িবধা সহজীকরণ এবং দনা-পাওনা ত 
িন ি র ব া হণ 

ব াপক (সং াপন/পােসােনল)

২.২৪ াচার র ার দান মহা ব াপক ( শাসন)
২.২৫ িনধািরত সমেয় মািসক পরীিব ণ িতেবদন সংি  দ র/সং ায়  দািখল ও  

 ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ
ফাকাল পেয়

৩। সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 

মাঃ কাম ামান 
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ২৮.১৯.০০০০.৩০৩.৪৭.০০২.১৮.৯৩ তািরখ: 
২১ ন ২০২০

৭ আষাঢ ়১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (অিতির  দািয় ), শাসন পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
২) মহা ব াপক, সং াপন িবভাগ, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৩) মহা ব াপক (সকল), আরিপিজিসএল, ঢাকা
৪) উপমহা ব াপক (সকল), ধান কাযালয়, আরিপিজিসএল, ঢাকা।
৫) ব াপক (এইচআরিড), এইচআরিড সকশন, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
৬) ব াপক (সং াপন), সং াপন সকশন, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড

২



৭) ব াপক (পােসােনল), পােসােনল সকশন, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
৮) উপ ব াপক (আইিস ), আরিপিজিসএল: ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ

 

মাঃ কাম ামান 
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )
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