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

সাধারণ �শাসন শাখা
 

 

�ারক ন�র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২১.৩৪৭ তািরখ: 
১১ �ম ২০২১

২৮ �বশাখ ১৪২৮

িবষয়: িবিজএফিসএল এর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০২১-২০২২

িবিজএফিসএল এর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০২১-২০২২ এত� সে� ��রণ করা হেলা।

১৩-৫-২০২১

পিরচালক (�শাসন) 
বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

�মাঃ �তৗিফ�র রহমান ত�
�ব�াপনা পিরচালক

�ারক ন�র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২১.৩৪৭/১(৩) তািরখ: ২৮ �বশাখ ১৪২৮

১১ �ম ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মহা�ব�াপক (পিরক�না �কৗশল) ও �ফাকাল পেয়�, �নিতকতা কিম�, �পে�াবাংলা, ঢাকা।
২) উপ-মহা�ব�াপক (পিরক�না) ও সদ�-সিচব, এিপএ টীম, িবিজএফিসএল।
৩) উপ-মহা�ব�াপক (ইএম�) িবিজএফিসএল (ওেয়বসাইেট �কােশর জ�)

১৩-৫-২০২১
�মাঃ আমীর ফয়সাল 

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



                       আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০২১-২০২২

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

২০২১-২০২২ অথ �বছেরর
ল��মা�া

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  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�া……………………………….....
১.১ �নিতকতা কিম� সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সং�া �ফাকাল পেয়� ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    

অজ�ন      
১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন বা�বািয়ত িস�া� ৬ % �ফাকাল পেয়� ১০০ ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ�ন      
১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর (stakeholders) অংশ�হেণসভা অ�ি�ত সভা ৪ সং�া �ফাকাল পেয়� ২ ল��মা�া  ১ ১     

অজ�ন      
১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন  �িশ�ণ আেয়ািজত ২ সং�া উপ-মহা�ব�াপক

(এইচআর)
২ ল��মা�া

 
 
 

১
 

১
 

 
 

 
 

  

অজ�ন      
১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন (�া��িবিধ অ�সরণ/�ওএ�ই�� অেকেজা মালামাল
িবন�করণ/পির�ার-পির��তা �ি� ইত�ািদ 

উ�ত কম �-পিরেবশ
(�ওএ�ই�� অেকেজা মালামাল িবন�করণ)

৩ সং�া ও
তািরখ

উপ-মহা�ব�াপক (িততাস
িফ�-দি�ণ)

১�
৩১.০৩.২০২২

ল��মা�া
 

  ১�
৩১.০৩.২০২২

    

অজ�ন
 

     

১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০২১-২২ ও ��মািসক পিরবী�ণ
�িতেবদন দ�র/সং�ায় দািখল ও � � ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

কম �-
পিরক�নাও ��মািসক �িতেবদন দািখল�ত ও আপেলাড�ত

৪ তািরখ �ফাকাল পেয়� ১৫.১০.২০২১
১৫.০১.২০২২
১৫.০৪.২০২২
১৫.০৭.২০২২

ল��মা�া ১৫.১০.২০২১ ১৫.০১.২০২২ ১৫.০৪.২০২২ ১৫.০৭.২০২২    

অজ�ন      

১.৭ ��াচার �র�ার �দান এবং
�র�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট �কাশ

�দ� �র�ার  ৩ তািরখ �ফাকাল পেয়� �র�ার �দান
৩০.০৬.২০২২
ওেয়বসাইেট
�কাশ-১৫.০৭.২০২২

    ৩০.০৬.২০২২    

২. �েয়র ��ে� ��াচার ........................................................................
২.১ ২০২১-২২ অথ � বছেরর �য়-পিরক�নাওেয়বসাইেট �কাশ �য়-পিরক�না ওেয়বসাইেট �কািশত ৪ তািরখ উপ-মহা�ব�াপক (�ানীয়

সং�হ)
৩০.০৯.২০২১ ল��মা�া   ৩০.০৯.২০২১     

 
অজ�ন

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম…………….. (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম)
৩.১ �কা�ািনর �লটার �হড �ােড ��াচার সংি��/�ন�িত িবেরাধী ��াগান সংেযাজন �ন�িত িবেরাধী ��াগান সংেযািজত ৪ তািরখ �ফাকাল পেয়� ৩০.০৯.২০২১ ল��মা�া ৩০.০৯.২০২১       

অজ�ন      
.২ ��াচার সংি��/�ন�িত িবেরাধী ��াগান স�িলত �ড� ক�ােল�ার �তরী ও িবতরণ �ড� ক�ােল�ার �তরী ও িবতরণ�ত ৪ তািরখ �ফাকাল পেয়� ৩১.১২.২০২১ ল��মা�া  ৩১.১২.২০২১      

অজ�ন      
.৩কম �কত�া-কম �চারীেদর মে� �নিতকতা িবষেয় উ�ু�করেণর লে�� উ�ু�করণ �িশ�ণ আেয়াজন �িশ�ণ আেয়ািজত ৪ তািরখ উপ-মহা�ব�াপক

(মানবস�দ)
৩১.০৩.২০২২ ল��মা�া   ৩১.০৩.২০২২     

অজ�ন      
৩.৪ কনেডনেসট ��ােরজ ইনেভ�ির ইনেভ�ির�ত ৪ তািরখ উপ-মহা�ব�াপক (িসিপ) ৩১.১২.২০২১

৩০.০৬.২০২২
ল��মা�া  ৩১.১২.২০২১

 
 ৩০.০৬.২০২২    

অজ�ন      
৩.৫ কম �চািরেদর �িশ�ণ ডাটােবজ ��তকরণ ডাটােবজ ��ত�ত ৪ তািরখ উপ-মহা�ব�াপক

(মানবস�দ)
৩০.০৬.২০২২ ল��মা�া    ৩০.০৬.২০২২    

অজ�ন
 

     



িব:�:- �কান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব।

১১-৫-২০২১ ১২:৫১:৪১
�মাহা�দ �জায়াদ আলী

�ব�াপক (�শাসন), সাধারণ �শাসন শাখা
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১১-৫-২০২১ ১৫:২১:৫৪
আব�র রা�াক খান

উপ-মহা�ব�াপক (ইএম�), ইেলকি�ক�াল �মইনেট�া� িবভাগ
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১১-৫-২০২১ ১৫:৩৪:৫১
�মাঃ আব�র রিফক �ামািনক

উপ-মহা�ব�াপক (িপিজএফএম�), পাওয়ার �জনােরশন এ� িফ� �মইনেট�া� িবভাগ-িততাস
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১১-৫-২০২১ ১৫:৫৮:৪
�মাঃ কাম��ামান

উপ-মহা�ব�াপক (ফা�), ফা� িবভাগ
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১১-৫-২০২১ ১৯:৩০:৪৪
�মাঃ আমান উ�াহ বাহার

উপ-মহা�ব�াপক (িসিভল), িসিভল ইি�িনয়ািরং িবভাগ
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১১-৫-২০২১ ১৯:৩৮:৫১
কাি��ক চ� �ঘাষ

উপ-মহা�ব�াপক (এনভায়রনেম� এ� �সফ�), এনভায়রনেম� এ� �সফ� িবভাগ
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১২-৫-২০২১ ১০:৫:২৮
�মাঃ জািকর �হােসন তরফদার

উপ-মহা�ব�াপক, িততাস িফ� (দি�ণ) িবভাগ
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড

১২-৫-২০২১ ১৪:১৮:৫৪
�মাঃ আমীর ফয়সাল

মহা�ব�াপক (�টকিনক�াল সািভ �েসস), �টকিনক�াল সািভ �েসস িডিভশন
বাংলােদশ �াস িফ��  �কা�ানী িলিমেটড


