
বাংলােদশ �াস িফ�� �কা�ানী িলিমেটড 
(�পে�াবাংলার এক� �কা�ানী) 
সাধারণ �শাসন শাখা

�ারক ন�র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২০.৫৭৯
তািরখ: 

১৩ �লাই ২০২০
িবষয়:
িবিজএফিসএল এর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০১৯-২০২০ এর বা�বায়ন �িতেবদন।

িবিজএফিসএল এর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০১৯-২০২০ এর বা�বায়ন �িতেবদন এত� সে� ��রণ করা হেলা।  

১৪-৭-২০২০

মহা�ব�াপক (সং�াপন) ও �ফাকাল পেয়�, �নিতকতা কিম�, �পে�াবাংলা, ঢাকা।
�মাঃ আমীর ফয়সাল

মহা�ব�াপক (�টকিনক�াল সািভ �েসস) ও সভাপিত, �নিতকতা কিম�, িবিজএফিসএল

�ারক ন�র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২০.৫৭৯/১(২)
তািরখ: 

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �ব�াপক (আইডি�উ�), িবিজএফিসএল (ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধসহ)।
২) সহকারী �ব�াপক, �শাসন পিরদ�র, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

১৪-৭-২০২০

২৯ আষাঢ় ১৪২৭

২৯ আষাঢ় ১৪২৭
১৩ �লাই ২০২০



�মাহা�দ �জায়াদ আলী 
�ব�াপক (�শাসন) ও �ফাকাল পেয়�, �নিতকতা কিম�, িবিজএফিসএল

আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০১৯-২০২০

আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র নাম: বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক �চেকর
মান

একক বা�বায়েনরদািয়��া�
�ি�/পদ

২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর

ল��মা�া

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০ ম��

ল��মা�া/

অজ�ন

১ম
�কায়াট �ার

২য়
�কায়াট �ার

৩য়
�কায়াট �ার

৪থ �
�কায়াট �ার

�মাট
অজ�ন

অিজ�ত
মান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

১. �ািত�ািনক �ব�া………………………………৮

১.১ �নিতকতা কিম�র সভা  অ�ি�ত সভা ৪ সং�া �ফাকাল পেয়� ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১ ৪ ৪

অজ�ন ১ ১ ১ ১ ৪

১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন  বা�বািয়ত িস�া� ৪ %
মহা�ব�াপক সংি��

িডিভশন ১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
১০০%

৩.৪১

অজ�ন ১০০% ১০০% ৫৯.৪১% ৮১.৩০%
৮৫.১৮%

২. দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন……………………..…. ১০

২.১ �শাসন �িত�ার
িনিম� অংশীজেনর (stakeholders) অংশ�হেণ সভা

অ�ি�ত সভা ২ সং�া �ফাকাল পেয়� ১ ল��মা�া ১ ১ ২

অজ�ন ১ ১

২.২ অংশীজেনর অংশ�হেণ সভার িস�া� বা�বায়ন বা�বািয়ত িস�া� ২ %
মহা�ব�াপক সংি��

িডিভশন ৫০% ল��মা�া ১০০%
১০০%

২

অজ�ন ১০০%
১০০%

২.৩ কম �কত�া-কম �চারীেদর অংশ�হেণ চাকির
সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সং�া
উপ-মহা�ব�াপক

(মানবস�দ) ৪০ ল��মা�া ৪০ ৪০ ৩

অজ�ন ৪০ ৪০

২.৪ কম �কত�া-কম �চারীেদর অংশ�হেণ �শাসন
সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সং�া
উপ-মহা�ব�াপক

(মানবস�দ) ৪০ ল��মা�া ৪০ ৪০ ৩

অজ�ন ৪০ ৪০

3. ��াচার �িত�ায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/�া�েয়ল ও ��াপন/পিরপ� এর �েয়াগ/বা�বায়ন………….১০



ই�ান �শীপ নীিতমালা বা�বায়ন - ১০ তািরখ
মহা�ব�াপক (�শাসন) ৩১.০৫.২০২০

ল��মা�া
৩১.০৫.২০২০

১ ১০

অজ�ন
৩১.০৫.২০২০

১

৪. ওেয়বসাইেট �সবাব� হালনাগাদকরণ..................................৮

৪.১ �সবা সং�া� �টাল ি� ন�রস�হ � � ত�
বাতায়েন ��মানকরণ 

ত� বাতায়েন ��মান�ত ২ তািরখ
উপ-মহা�ব�াপক (ইএম�)

৩০-০৯-২০১৯

৩১-১২-২০১৯

৩১-০৩-২০২০

৩০-০৬-২০২০

ল��মা�া
৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৪ ২

অজ�ন
৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৪

৪.২ � � ওেয়বসাইেট ��াচার �সবাব� হালনাগাদকরণ  �সবাব� হালনাগাদ�ত ২ তািরখ
উপ-মহা�ব�াপক (ইএম�)

৩০-০৯-২০১৯

৩১-১২-২০১৯

৩১-০৩-২০২০

৩০-০৬-২০২০

ল��মা�া
৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৪ ২

অজ�ন
৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৪

৪.৩ � � ওেয়বসাইেট ত� অিধকার �সবাব�
হালনাগাদকরণ 

�সবাব� হালনাগাদ�ত ২ তািরখ
উপ-মহা�ব�াপক (ইএম�)

৩০-০৯-২০১৯

৩১-১২-২০১৯

৩১-০৩-২০২০

৩০-০৬-২০২০

ল��মা�া
৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৪ ২

অজ�ন
৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৪

৪.৪ � � ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ �িতকার �ব�া (GRS)
�সবাব� হালনাগাদকরণ

ওেয়বসাইেট

হালনাগাদ�ত

২ তািরখ
উপ-মহা�ব�াপক (ইএম�)

৩০-০৯-২০১৯

৩১-১২-২০১৯

৩১-০৩-২০২০

৩০-০৬-২০২০

ল��মা�া
৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৪ ২

অজ�ন
৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৪

 

৫. �শাসন �িত�া……………………………..৭

৫.১ ��াচার সং�া� উ�ম চচ �ার তািলকা �ণয়ন কের �
� দ�র/সং�ায় ��রণ

উ�ম চচ �ার তািলকা ��িরত ৪ তািরখ
উপ-মহা�ব�াপক

(িপিজএফএম) ৩১-০৮-২০১৯ ল��মা�া
৩১-০৮-২০১৯

১ ৪

অজ�ন
৩১-০৮-২০১৯

১

৫.২ অনলাইন িসে�েম অিভেযাগ িন�ি�করণ অিভেযাগ িন�ি��ত ৩ %
�ব�াপক (আইডি�উ�)

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
১০০%

৩
১০০%



অজ�ন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

৬(ক). �সবা �দােনর ��ে� ��াচার...........................৭

৬(ক).১ �সবা সং�া� অিভেযাগ �হেণর িনিম� ��মান
�ােন অিভেযাগ ব� �াপন

অিভেযাগ ব� �ািপত ১ তািরখ
উপ-মহা�ব�াপক (সািভ �েসস)

৩১-১২-২০১৯ ল��মা�া
৩১-১২-২০১৯

১ ১

অজ�ন
৩১-১২-২০১৯

১

৬(ক).২ �হ� �ড�/ ইনফরেমশন �ড�/ ওয়ান �প সািভ �স
�ড� �াপন 

�হ� �ড�/ ইনফরেমশন �ড�/
ওয়ান �প সািভ �স �ড� �ািপত

২ তািরখ
উপ-মহা�ব�াপক

(জনসংেযাগ) ৩০-০৯-২০১৯ ল��মা�া
৩০-০৯-২০১৯

১ ২

অজ�ন
৩০-০৯-২০১৯

১

৬(ক).৩ �দ� সকল �সবার সহজী�ত �েসস �াপ
��তকরণ এবং ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

�েসস �াপ ��ত�ত
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড�ত

১ তািরখ
উপ-মহা�ব�াপক (ইএম�)

৩১-১২-২০১৯ ল��মা�া
৩১-১২-২০১৯

১ ১

অজ�ন
৩১-১২-২০১৯

১

৬(ক).৪ �সবা �াথ�েদর জ� িব�াম�ল/ অেপ�া ক�/
বসার �ান িনম �াণ/ ��তকরণ

িব�াম�ল/ অেপ�া ক�/ বসার
�ান িনিম �ত/ ��ত�ত

২ তািরখ
উপ-মহা�ব�াপক (সািভ �েসস)

৩০-০৯-২০১৯ ল��মা�া
৩০-০৯-২০১৯

১ ২

অজ�ন
৩০-০৯-২০১৯

১

৬(ক).৫ �সবা �দােনর ��ে� িনিদ �� তািরখিভি�ক �টােকন
প�িত �চলন 

�টােকন প�িত �চিলত ১ তািরখ - - ল��মা�া - - �েযাজ�
নয়

অজ�ন -

৬(খ). �কে�র ��ে� ��াচার...........................৭ ***

৬(খ).১ �কে�র বািষ �ক �য় পিরক�না অ�েমাদন অ�েমািদত �য় পিরক�না ২ তািরখ
মহা�ব�াপক (পিরঃ ও

উ�য়ন) ৩০-০৯-২০১৯ ল��মা�া
৩০-০৯-২০১৯

১ ২

অজ�ন
৩০-০৯-২০১৯

১

৬(খ).২ সামািজক িনরাপ�া কম ��িচ/ এিডিপ বা�বায়ন
অ�গিত

অ�গিতর হার ২ %
মহা�ব�াপক (পিরঃ ও

উ�য়ন) ১০০% ল��মা�া ১০০%
১০০%

১.৬০

অজ�ন ৮০%
৮০%

৬(খ).৩ �কে�র বা�বায়ন অ�গিত পিরদশ �ন/পিরবী�ণ দািখল�ত �িতেবদন ১ সং�া
উপ-মহা�ব�াপক (পিরক�না)

৩ ল��মা�া ১ ১ ১ ৩ ১

অজ�ন ১ ১ ১ ৩

৬(খ).৪ �ক� পিরদশ �ন/পিরবী�ণ �িতেবদেনর �পািরশ
বা�বায়ন

বা�বায়েনর হার ২ %
সংি��

�ক� পিরচালক ৮০% ল��মা�া ১০০%
১০০%

২

অজ�ন ১০০%
১০০%

৭. �য়ে�ে� ��াচার...................৩
উপ-মহা�ব�াপক (ইএম�) ৩০-০৯-২০১৯



৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর
িবিধ ১৬(৬) অ�যায়ী ২০১৯-২০ অথ � বছেরর �য়-
পিরক�না ওেয়বসাইেট �কাশ

�য়-পিরক�না ওেয়বসাইেট
�কািশত

৩ তািরখ ৩০-০৯-২০১৯ ল��মা�া ১ ৩

অজ�ন
৩০-০৯-২০১৯

১

৮. ��তা ও জবাবিদিহ শি�শালীকরণ…………………….১৪

৮.১ � � �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন� চাট �ার)
বা�বায়ন এবং ওেয়বসাইেট �কাশ

�সবা �দান �িত�িত বা�বািয়ত 
এবং ওেয়বসাইেট �কািশত ২ তািরখ

উপ-মহা�ব�াপক
(িপিজএফএম) ৩০.০৬.২০২০ ল��মা�া

৩০.০৬.২০২০
১ ২

অজ�ন
৩০.০৬.২০২০

১

৮.২ শাখা/অিধশাখা/অিধন� অিফস পিরদশ �ন  পিরদশ �ন

স��

২ সং�া �নিতকতা কিম� ২ ল��মা�া ১ ১ ২ ১
কেরানা
ভাইরাস
�া�ভ�ােবর

কারেণ
ল��মা�া
অজ�ন  স�ব
হয়িন।

অজ�ন ১ - ১

৮.৩ শাখা/অিধশাখা/অিধন� অিফস পিরদশ �ন �িতেবদেনর
�পািরশ বা�বায়ন

পিরদশ �ন �িতেবদেনর �পািরশ
বা�বািয়ত

২ %
মহা�ব�াপক সংি�� 

িডিভশন ৮০% ল��মা�া ১০০%
১০০%

১

অজ�ন ৫০%
৫০%

৮.৪ সিচবালয় িনেদ �শমালা ২০১৪ অ�যায়ী নিথর ��িণ
িব�াসকরণ 

নিথ ��িণ িব�াস�ত ২ % �ব�াপক (�শাসন) ১০০% ল��মা�া ১০০%
১০০%

২

অজ�ন ১০০%
১০০%

৮.৫ ��িণ িব�াস�ত নিথ িবন�করণ নিথ িবনি��ত ২ %
উপ-মহা�ব�াপক

(এস�আইিস) ২০% ল��মা�া ১০০%
১০০%

২

অজ�ন ১০০%
১০০%

৮.৬ �ািত�ািনক গণ�নানী আেয়াজন  গণ�নানী আেয়ািজত ২ সং�া �নিতকতা কিম� ১ ল��মা�া ১ ১ -
কেরানা
ভাইরাস
�া�ভ�ােবর
কারেণ
ল��মা�া
অজ�ন  স�ব
হয়িন।

অজ�ন - -

৮.৭ অিডট আপি� িন�ি�করণ অিডট আপি� িন�ি��ত ২ %
উপ-মহা�ব�াপক

( িনরী�া ) ৪০% ল��মা�া ১০০%
১০০%

২

অজ�ন ১০০%
১০০%

৯. ��াচার সংি�� এবং �নীিত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম……………..১৫ (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম)

৯.১ বাংলােদশ �াস িফ��  �ল এ� কেলজ এর �কামলমিত িশ�াথ�েদর জ� “সততা ��ার”
�াপন

৩ তািরখ �িত�ােনর গভিণ �ং
বিড

৩১.০৩.২০২০ ল��মা�া
৩১.০৩.২০২০

১ ৩

অজ�ন
৩১.০৩.২০২০

১

৯.২ িবিজএফিসএল এর সকল গাড়ীর মাইেলজ িমটার পিরবী�ণ ৩ %
উপ-মহা�ব�াপক

( �া�েপাট � ) ৬০% ল��মা�া ১০০%
১০০% ১.৫০ কেরানা

ভাইরাস
�া�ভ�ােবর
কারেণ
ল��মা�া৫০%



অজ�ন  স�ব
হয়িন।

অজ�ন ৫০%

৯.৩ িবিজএফিস অিফসাস � �াব ক��ক আেয়ািজত িবিভ� জাতীয় িদবেস �ন�িত িবেরাধী িভিডও
�দশ �ন

৩ সং�া
সিচব

িবিজএফিস অিফসাস � �াব
৩

ল��মা�া ১ ২ ৩ ২
কেরানা
ভাইরাস
�া�ভ�ােবর
কারেণ
ল��মা�া
অজ�ন  স�ব
হয়িন।

অজ�ন ১ ১ ২

৯.৪ িবিজএফিস অিফসাস � �াব ক��ক আেয়ািজত িবিভ� জাতীয় িদবেস �ন�িত িবেরাধী গান/
কিবতা/না�কা পিরেবশন

৩ সং�া
সিচব

িবিজএফিস অিফসাস � �াব ৩ ল��মা�া ১ ২ ৩ ২
কেরানা
ভাইরাস
�া�ভ�ােবর
কারেণ
ল��মা�া
অজ�ন  স�ব
হয়িন।

অজ�ন ১ ১ ২

৯.৫ �ন�িত িবেরাধী িলফেলট িবতরণ ৩ সং�া �নিতকতা কিম� ৫০০ ল��মা�া ৫০০ ৫০০ -
কেরানা
ভাইরাস
�া�ভ�ােবর
কারেণ
ল��মা�া
অজ�ন  স�ব
হয়িন।

অজ�ন -

১০. ��াচার চচ �ার জ� �র�ার/�েণাদনা �দান..............................৫

১০.১ ��াচার �র�ার �দান �দ� �র�ার ৩ তািরখ �নিতকতা কিম� ৩০.০৬.২০২০ ল��মা�া
৩০.০৬.২০২০

১ -
কেরানা
ভাইরাস
�া�ভ�ােবর
কারেণ
ল��মা�া
অজ�ন  স�ব
হয়িন।

অজ�ন -

১০.২ ২০১৮-১৯ অথ �বছের ��াচার �র�ার�া�েদর তািলকা
ওেয়বসাইেট �কাশ

�র�ার�া�েদর তািলকা
ওেয়বসাইেট �কািশত

২ তািরখ
�ব�াপক (আইডি�উ�)

৩০.০৯.২০১৯ ল��মা�া
৩০.০৯.২০১৯

১ ২

অজ�ন
৩০-০৯-২০১৯

১

১১. অথ � বরা�....................................................................২

১১.১ ��াচার কম �-পিরক�নায় অ���� িবিভ� কায ��ম
বা�বায়েনর জ� বরা��ত  অেথ �র আ�মািনক পিরমাণ

বরা��ত অথ � ২ ল�
টাকা

মহা�ব�াপক
( অথ � ও িহসাব ) ৩.৫০ ল��মা�া - ০.৫০ ১.০০ ২.০০ ৩.৫০ .২৯

কেরানা
ভাইরাস

�া�ভ�ােবর
কারেণ

ল��মা�া
অজ�ন স�ব

হয়িন।
অজ�ন ০.৫০ - ০.৫০



১২. পিরবী�ণ ও ��ায়ন…………………………….৪

১২.১ আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালয় ক��ক �ণীত জাতীয়
��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০১৯-২০ � �
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

�ণীত কম �-
পিরক�না আপেলাড�ত

২ তািরখ �ফাকাল পেয়� ১৫.০৭.২০১৯ ল��মা�া
১৫.০৭.২০১৯

১ ২

অজ�ন
১৫.০৭.২০১৯

১

১২.২ িনধ �ািরত সমেয় ��মািসক পিরবী�ণ
�িতেবদন সংি�� দ�র/সং�ায় দািখল ও � � ওেয়বসাইেট
আপেলাডকরণ

��মািসক �িতেবদন
দািখল�ত ও আপেলাড�ত

২ সং�া �ফাকাল পেয়� ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১ ৪ ২

অজ�ন ১ ১ ১ ১ ৪

*** ৬(খ)- �িমক ৬(ক) এবং ৬(খ) উভয় �িমেক বিণ �ত কায ��মস�েহর বা�বায়ন �েযাজ� িবেবচনায় �দ� ছেক বিণ �ত �চেকর মােনর অেধ �ক কের িবেবচনা করা হেয়েছ।   

১৩-৭-২০২০ ১৫:২৯:২৯
�মাহা�দ �জায়াদ আলী
�ব�াপক (�শাসন), সাধারণ �শাসন শাখা
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১৩-৭-২০২০ ১৫:৪০:১৭
আব�র রা�াক খান
�ব�াপক (�টিলকম), �টিলকম শাখা
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১৪-৭-২০২০ ৯:৩:২৬
�মাঃ আব�র রিফক �ামািনক
উপ-মহা�ব�াপক (িপিজএফএম�), পাওয়ার �জনােরশন এ� িফ� �মইনেট�া� িবভাগ-িততাস
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১৪-৭-২০২০ ১০:৩০:৪
কাি��ক চ� �ঘাষ
উপ-মহা�ব�াপক (এনভায়রনেম� এ� �সফ�), এনভায়রনেম� এ� �সফ� িবভাগ
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড



১৪-৭-২০২০ ১১:০:৪২
�মাঃ জািকর �হােসন তরফদার
উপ-মহা�ব�াপক, িততাস িফ� (দি�ণ) িবভাগ
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১৪-৭-২০২০ ১৩:১৬:৫৫
�মাঃ আমান উ�াহ বাহার
উপ-মহা�ব�াপক (িসিভল), িসিভল ইি�িনয়ািরং িবভাগ
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১৪-৭-২০২০ ১৬:৪৯:৩
�মাঃ আমীর ফয়সাল
মহা�ব�াপক (�টকিনক�াল সািভ �েসস), �টকিনক�াল সািভ �েসস িডিভশন
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড


