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সভাপিত যােবদ চৗ রী 
 ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ২৯ সে র ২০২০ তািরখ রাজ ম লবার
সভার সময় বলা ৩:০০ টা

ান কা ািনর সভাক
উপি িত সভায় উপি ত কমকতােদর নােমর তািলকা সং  করা হেলা।

িবষয়:  জাতীয় াচার কৗশল (National Integrity Strategy) কম-পিরক না ২০২০-২০২১ বা বায়েনর লে
          ১ম কায়াটােরর ( লাই- সে র’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, জাতীয় াচার
কৗশল (National Integrity Strategy) কম-পিরক না, ২০২০-২০২১ ণয়ন সং া  সভা ১৬ আগ  ২০২০ তািরেখ
কা ািনর সভাকে  ব াপনা পিরচালক ও সভাপিত ( নিতকতা কিম ) মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত হয়। মি পিরষদ

িবভাগ ক ক ণীত জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ণয়ন ও বা বায়ন িনেদিশকা, ২০২০-২০২১ অ যায়ী
আরিপিজিসএল পযােয় ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন পিরবী ণ কাঠােমা

ণয়ন করত: কা ািনর ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হয়। পরবত েত, উ  সভার কাযিববরণী :
২৮.১৯.০০০০.৩০৩.৪৭.০০২.১৭-৫৫৮, তািরখ: ১৬ আগ  ২০২০ (সভার কাযিববরণী সং ) এবং আরিপিজিসএল পযােয়
২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন পিরবী ণ কাঠােমা :
২৮.১৯.০০০০.৩০৩.৪৭.০০২.১৭-৫৫৯, তািরখ: ১৯ আগ  ২০২০ (কম-পিরক না ২০২০-২০২১ সং ) এর মা েম
পে াবাংলায় রণ করা হেয়েছ। একইসােথ কমপিরক না বা বায়েনর জ  সংি  িবভাগ/দািয় া  কমকতা বরাবর রণ

করা হেয়েছ। 

১.২। সভায় অবিহত করা হয় য, ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন পিরবী ণ
কাঠােমার ১ম কায়াটােরর বা বায়ন অ গিত সে াষজনক। কেয়ক  কম িচ বা বায়নাধীন রেয়েছ। এ মােসর মে  অবিশ
কাযািদ স  হেব বেল আশাবাদ  করা হয়। 

১.৩। সভায় ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না বা বায়েন দািয় া  কমকতােদরেক বা বায়ন
িনেদিশকা অ সরেণ কমপ িত ও মাণক উে খসহ   কােজর সময়াব  ল মা ার তািলকা িবতরণ করা হয়।

১.৪।  সভায় কম-পিরক নার কিতপয় িবষেয় ত ব া হেণর ওপর ােরাপ করা হয়। ত ে  নিতকতা কিম র সভার
িস া  বা বায়ন, কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণর চাকির/ শাসন সং া  িশ ণ আেয়াজন, সরকাির িত ােন সামািজক
যাগােযাগ মা ম বহার িনেদিশকা-২০১৯ অ সরণ, সরকাির কমচারী (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা-২০১৯ কা ািনেত

বা বায়ন, ওেয়বসাইেট সবা ব  হালনাগাদকরণ, অনলাইন িসে েম অিভেযাগ িন ি করণ, সবা দােনর ে  রিজ াের
েদয় সবার িববরণ ও সবা হীতার মতামত সংর ণ, িপিপএ ২০০৬ এর ধারা ১১ (২) ও িপিপআর ২০০৮ এর িবিধ ১৬ (৬)

অ যায়ী ২০২০-২০২১ অথবছেরর য়-পিরক না তির, ই- ট ােরর মা েম য়কায স াদন,   সবা দান িত িত
১



(িস েজন চাটার) বা বায়ন এবং ওেয়বসাইেট কাশ, শাখা/অিধশাখা/অিধন  অিফস পিরদশন বক পিরদশন িতেবদেনর
পািরশ বা বায়ন, সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ অ যায়ী নিথর িণিব াস, িব ৎ, পািন ও ালািন ( তল/ াস)

সা য়ী/সেবা ম বহার িনি তকরণ, িব ৎ, ালািন ও টিলেফােনর বেকয়া িবল পিরেশাধকরণ, কম পিরেবশ উ য়ন
( া িবিধ অ সরণ/ ওএ ই  অেকেজা মালামাল িবন করণ/পির ার-পির তা ি ), আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালয়
ক ক ণীত জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২০-২০২১   ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ ও িনধািরত সমেয়

মািসক পিরবী ণ িতেবদন সংি  দ র/সং ায় দািখল ও   ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ ইত ািদ কাযে  িবষেয়
িব ািরত আেলাচনা হয়। সভাপিত ১ম 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:

িমকিমক িস ািস া বা বায়েনরবা বায়েনর  জজ   দ ািয় াদ ািয় া   
কমকত াকমকত া

৩.১। ২০২০-২০২১ অথবছেরর কমপিরক না অ যায়ী ১ম কায়াটােরর ( লাই-
সে র) কম িচসহ সকল কমকা  যথাসমেয় বা বায়ন করেত হেব। 

সকল িডিভশন ধান/সকল 
দািয় া  কমকতা ।

৩.২। ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার ১ম 
কায়াটােরর ( লাই- সে র) বা বায়ন অ গিত যথাসমেয় পে াবাংলায় 

রণসহ কা ািনর ওেয়বসাইেট কােশর ব া িনেত হেব। 

উপমহা ব াপক (এইচআর)

৩.৩। নিতকতা কিম র সভা এনআইএস ফাকালপেয়
৩.৪। নিতকতা কিম র সভার িস া  বা বায়ন সকল িডিভশন ধান
৩.৫। কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির সং া  িশ ণ আেয়াজন ব াপক (এইচআরিড)
৩.৬। কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ শাসন সং া  িশ ণ আেয়াজন ব াপক (এইচআরিড)
৩.৭। সরকাির িত ােন সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার িনেদিশকা, ২০১৯ 

অ সরণ/বা বায়ন
সকল িডিভশন ধান

৩.৮। সরকাির কমচারী (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা, ২০১৯ কা ািনেত 
বা বায়ন

সকল িডিভশন ধান

৩.৯। সবা সং া  টাল ি  ন রস হ   ত  বাতায়েন মানকরণ উপ ব াপক (আইিস )
৩.১০।   ওেয়বসাইেট ত  অিধকার সবাব  হালনাগাদকরণ আর আই ফাকালপেয় / 

উপ ব াপক (আইিস )
৩.১১।   ওেয়বসাইেট অিভেযাগ িতকার ব া (GRS) সবাব  হালনাগাদকরণ িজআরএস ফাকালপেয় / 

উপ ব াপক (আইিস )
৩.১২। অনলাইন িসে েম অিভেযাগ িন ি করণ িজআরএস ফাকালপেয় / 

উপ ব াপক (আইিস )
৩.১৩। সবা দােনর ে  রিজ াের েদয় সবার িববরণ ও সবা হীতার মতামত 

সংর ণ
উপমহা ব াপক (িসএসএস)

৩.১৪। িপিপএ ২০০৬ এর ধারা ১১ (২) ও িপিপআর ২০০৮ এর িবিধ ১৬ (৬) অ যায়ী 
২০২০-২০২১ অথবছেরর য়-পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ

উপমহা ব াপক (সং াপন)

৩.১৫। ই- ট ােরর মা েম য়কায স াদন ট ার আ ানকারী দািয় া  
কমকতা

৩.১৬।   সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) বা বায়ন এবং ওেয়বসাইেট 
কাশ

মহা ব াপক (িসএনিজ)/ 
উপ ব াপক (আইিস )

৩.১৭। শাখা/অিধশাখা/অিধন  অিফস পিরদশন িতেবদেনর পািরশ বা বায়ন সকল িডিভশন ধান
৩.১৮। সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ অ যায়ী নিথর িণিব াসকরণ সকল িডিভশন ধান
৩.১৯। িব ৎ, পািন ও ালািনর ( তল/ াস) সা য়ী/সেবা ম বহার িনি তকরণ সকল িডিভশন ধান
৩.২০। িব ৎ, ালািন ও টিলেফােনর বেকয়া িবল পিরেশাধ মহা ব াপক ( শাসন)/(অথ)
৩.২১। াচামাল, উৎপািদত প , াস হ া িলং, ম দ ও িবতরেণর িবষেয় ষা ািসক 

ইনেভ ির িনি তকরণ
মহা ব াপক ( শাসন)
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৩.২২। কম পিরেবশ উ য়ন ( া িবিধ অ সরণ/ ওএ ই  অেকেজা মালামাল 
িবন করণ/পির ার-পির তা ি  ইত ািদ)

উপমহা ব াপক (এসঅ া এল)

৩.২৩। াচার কমপিরক নায় অ  িবিভ  কায ম বা বায়েনর জ  বরা ত 
অেথর আ মািনক পিরমাণ 

মহা ব াপক (অথ)

৩.২৪। িনধািরত সমেয় মািসক পিরবী ণ িতেবদন সংি  দ র/সং ায় দািখল ও 
  ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

এনআইএস ফাকালপেয় / 
উপমহা ব াপক (পিরক না)

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

 

যােবদ চৗ রী 
ব াপনা পিরচালক

ারক ন র: ২৮.১৯.০০০০.৩০৩.৪৭.০০২.১৮.২০৭ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২০

১৫ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক ( শাসন), শাসন পিরদ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
২) মহা ব াপক (সং াপন), সং াপন িবভাগ, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৩) মহা ব াপক (সকল), আরিপিজিসএল, ঢাকা
৪) উপমহা ব াপক (িপএ এম), িসএনিজ পারিমশন এ  মিনটিরং িডপাটেম , পা িরত া িতক াস কা ানী
িলিমেটড
৫) উপমহা ব াপক (পিরক না) , ািনং িডপাটেম , পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
৬) উপমহা ব াপক (সং াপন) , সং াপন উপ-িবভাগ, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
৭) উপমহা ব াপক (িসএসএস), িসএনিজ সলস এ  সািভেসস িডপাটেম , পা িরত া িতক াস কা ানী
িলিমেটড
৮) উপমহা ব াপক ( ডেভলপেম ), ডেভলপেম  িডপাটেম , পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
৯) উপমহা ব াপক (িনরী া) , িনরী া উপ-িবভাগ, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
১০) উপমহা ব াপক (এইচআর) , িহউ ান িরেসাস িডপাটেম , পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
১১) উপমহা ব াপক (এসএ এল) (অিতির  দািয় ), সািভেসস এ  লিজি ক িডপাটেম , পা িরত া িতক াস
কা ানী িলিমেটড
১২) ব াপক (এইচআরিড), এইচআরিড সকশন, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
১৩) উপ ব াপক, (আইিস ), আরিপিজিসএল: ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ
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ব াপনা পিরচালক
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