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

সাধারণ শাসন শাখা

িবিজএফিসএল এর নিতকতা কিম র মািসক ( লাই- সে র, ২০২১) সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ আমীর ফয়সাল 
 মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

সভার তািরখ ০৪.০৮.২০২১
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ কা

ান অনলাইন ম িম ং
উপি িত কায বা বায়েনর দািয় া  কমকতাগণ ও নিতকতা কিম র সদ

০৪.০৮.২০২১ তািরেখ কা ািনর নিতকতা কিম র মািসক ( লাই-- সে র, ২০২১) সভা অনলাইন ম িম ং
(Meeting ID 885 9953 2556) এ কিম র সভাপিত, জনাব মাঃ আমীর
ফয়সাল, মহা ব াপক( টকিনক াল সািভেসস)-এর সভাপিতে  অ ি ত হয়। িবিজএফিসএল-এর াচার কৗশল কম-
পিরক না, ২০২১-২০২২ এর কায ম বা বায়েনর দািয় া  কমকতাগণসহ নিতকতা কিম র সদ গণ সভায়
অংশ হণ কেরন। সভার েত সভাপিত সবাইেক াগত জািনেয় কিম র সদ -সিচবেক আেলাচনা  করার জ
িনেদশনা দান কেরন। সভায় িনে া  িবষয়স হ আেলাচনা করা হয়:

১.০আেলাচনাআেলাচনা
১.১। জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ এর ১ম ( লাই-- সে র, ২০২১) কায়াটাের ৩০ জন
জনবেলর সম েয় ‘ া িবিধ অ সরণ িবষেয় িশ ণ’ এবং ২য় (অে াবর-িডেস র,২০২১) ও ৩য় (জা য়াির-মাচ,
২০২২) কায়াটাের ২০ জন কের জনবেলর সম েয় ‘ াচার সং া  িশ ণ’ এর ল মা া কিম র সদ -সিচব সভায়
উ াপন কেরন। িশ ণ বা বায়েনর দািয় া  কমকতা উপ-মহা ব াপক(মানবস দ), জনাব মাঃ িব াল হােসন
সভােক অবিহত কেরন য, মানবস দ িবভাগ বিণত িশ ণ ৩  যথাসমেয় বা বায়ন করেব।
     
 ১.২। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ৩য় (জা য়াির-মাচ, ২০২২) কায়াটাের
‘অেকেজা মালামাল িবনি করণ’ এর ল মা া িনধািরত আেছ। এ িবষেয় দািয় া  কমকতা ব াপক (ফায়ার সফ -
িততাস দি ণ), জনাব মাহা দ শিফ ল ইসলাম- ক ি  আকষণ করা হেল িতিন সভােক জানান য, িবন েযা
কা ািনর অেকেজা মালামাল িনধািরত সমেয় িবন  করা হেব।
 
১.৩ সভায় কিম র সদ -সিচব আেরা অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর িত কায়াটাের ৬ বার ( িত মােস নতম
২ বার) কের ‘ কা ািনর আবািসক এলাকায় মশা িনধনকে  ফগার মিশেনর মা েম ঔষধ েয়াগ’ এর ল মা া
িনধািরত আেছ। তাছাড়া, ৩য় (জা য়াির-মাচ, ২০২২) কায়াটাের ‘কমকতা ও কমচারীগণেক না িফেকশেনর মা েম
পািন ও িব ৎ সা েয় উ ূ করণ’ িবষয়  অ  আেছ। এত িবষেয় কায বা বায়নকারী কমকতা উপ-মহা ব াপক
(সািভেসস), জনাব মাঃ ছােয় র রহমান- ক ি  আকষণ করা হেল িতিন সভােক অবিহত কেরন য, ল মা া অ যায়ী
ফগার মিশেনর মা েম কা ািনর আবািসক এলাকার মশা িনধনকে  ঔষধ েয়াগ চলমান আেছ এবং ‘কমকতা ও
কমচারীগণেক না িফেকশেনর মা েম পািন ও িব ৎ সা েয় উ ূ করণ’ িবষয়  যথাসমেয় বা বায়ন করা হেব।
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১.৪। উপ-মহা ব াপক ( ানীয় সং হ)- ক ল  কের কিম র সদ -সিচব সভায় উে খ কেরন য, চলিত
অথবছেরর ১ম ( লাই-- সে র, ২০২১) কায়াটাের ‘২০২১-২০২২ অথ বছেরর য়-পিরক নাওেয়বসাইেট কাশ’ এর
ল মা া িনধািরত আেছ। উপ-মহা ব াপক ( ানীয় সং হ), জনাব মাঃ রিশ ল ইসলাম সভােক অবিহত কেরন য,
যথাসমেয় ২০২১-২২ অথ বছেরর য়-পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব।
 
১.৫। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ৩য় (জা য়াির-মাচ, ২০২২) কায়াটাের ‘গাড়ীর
লগবই পরী ণ’ এর ল মা া িনধািরত আেছ। এ িবষেয় দািয় া  কমকতা উপ-মহা ব াপক ( া েপাট), জনাব মাঃ
মাহ ল হাসান-এর ি  আকষণ করা হেল িতিন সভােক জানান য, গাড়ীর লগবই পরী ণ এক  চলমান ি য়া এবং
এত িবষেয় নিতকতা কিম েক যথাসমেয় কায বা বায়েনর িবষেয় অবিহত করা হেব।
 
১.৬। কিম র সদ -সিচব সভােক আেরা অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ২য় (অে াবর-িডেস র,২০২১) ও ৪থ
(এি ল- ন,২০২২) কায়াটাের ‘কনেডনেসট ােরজ ইনেভ ির’ এর ল মা া িনধািরত আেছ। এ িবষেয় দািয় া
কমকতা উপ-মহা ব াপক (কনেডনেসট েসিসং), জনাব মাঃ আশরা ল আলম-এর ি  আকষণ করা হেল িতিন
সভােক জানান য, কনেডনেসট ােরজ ইনেভ িরর কায  যথাসমেয় বা বায়ন কের নিতকতা কিম েক অবিহত করা
হেব।
 
২.০িস ািস া :
২.১। মানবস দ িবভাগ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ এর আওতায় ১ম
( লাই-- সে র, ২০২১) কায়াটাের ৩০ জন জনবেলর সম েয় ‘ া িবিধ অ সরণ িবষেয় িশ ণ’ এবং ২য়
(অে াবর-িডেস র,২০২১) ও ৩য় (জা য়াির-মাচ, ২০২২) কায়াটাের ২০ জন কের জনবেলর সম েয় ‘ াচার সং া

িশ ণ’ যথাসমেয় আেয়াজন করেব।
       
 ২.২।  চলিত অথবছেরর ৩য় (জা য়াির-মাচ, ২০২২) কায়াটাের নিথ/মালামাল িবনি করণ কিম  কা ািনর অেকেজা
মালামাল িবন  করেব। 

 ২.৩। সািভেসস িবভাগ চলিত অথবছেরর িত কায়াটাের ৬ বার ( িত মােস নতম ২ বার) কের কা ািনর আবািসক
এলাকায় মশা িনধনকে  ফগার মিশেনর মা েম ঔষধ েয়াগ করেব এবং ৩য় (জা য়াির-মাচ, ২০২২) কায়াটাের
কা ািনর কমকতা ও কমচারীগণেক না িফেকশেনর মা েম পািন ও িব ৎ সা েয় উ ূ  করেব।
 
২.৪। চলিত অথবছেরর ১ম ( লাই-- সে র, ২০২১) কায়াটাের ানীয় সং হ িবভাগ ২০২১-২২ অথ বছেরর য়-
পিরক না ওেয়বসাইেট কােশর জ  েয়াজনীয় ব া হণ করেব।
 
২.৫। া েপাট িবভাগ চলিত অথবছেরর ৩য় (জা য়াির-মাচ, ২০২২) কায়াটাের গাড়ীর লগবই পরী েণর জ

েয়াজনীয় ব া হণ করেব।

২.৬। কনেডনেসট েসিসং িবভাগ চলিত অথবছেরর ২য় (অে াবর-িডেস র,২০২১) ও ৪থ (এি ল- ন,২০২২)
কায়াটাের  কনেডনেসট ােরজ ইনেভ িরর কায যথাসমেয় বা বায়ন কের নিতকতা কিম েক অবিহত করেব। 
সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও

সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২১.৮৩২ তািরখ: 
১৯ আগ  ২০২১

৪ ভা  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহা ব াপক (পিরক না কৗশল) ও ফাকাল পেয় , নিতকতা কিম , পে াবাংলা, ঢাকা।
২) সকল সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।
৩) উপ-মহা ব াপক (কনেডনেসট েসিসং), িবিজএফিসএল
৪) উপ-মহা ব াপক (সািভেসস), িবিজএফিসএল
৫) উপ-মহা ব াপক ( া েপাট), িবিজএফিসএল
৬) উপ-মহা ব াপক (মানব স দ), িবিজএফিসএল
৭) ব াপক (আইডি উ ), িবিজএফিসএল (ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৮) উপ-মহা ব াপক ( ানীয় সং হ), িবিজএফিসএল

 

মাহা দ জায়াদ আলী 
ব াপক ( শাসন)
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বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

সাধারণ শাসন শাখা

িবিজএফিসএল এর নিতকতা কিম র মািসক (জা য়াির-মাচ, ২০২২) সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ আমীর ফয়সাল 
 মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

সভার তািরখ ২৪.০১.২০২২
সভার সময় িবকাল ৩:০০ ঘ কা

ান িম ং ম, ধান কাযালয়, িবিজএফিসএল, িবরাসার, া ণবািড়য়া
উপি িত উপি িত তািলকা সং

২৪.০১.২০২২ তািরেখ কা ািনর নিতকতা কিম র মািসক (জা য়াির--মাচ, ২০২২) সভা কা ািনর িম ং েম
কিম র সভাপিত, জনাব মাঃ আমীর ফয়সাল, মহা ব াপক( টকিনক াল সািভেসস)-এর সভাপিতে  অ ি ত হয়।
িবিজএফিসএল-এর াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ এর ৩য় কায়াটােরর কায ম বা বায়েনর দািয় া
কমকতাগণসহ নিতকতা কিম র সদ গণ সভায় অংশ হণ কেরন। সভার েত সভাপিত সবাইেক াগত জািনেয়
কিম র সদ -সিচবেক আেলাচনা  করার জ  িনেদশনা দান কেরন। সভায় িনে া  িবষয়স হ আেলাচনা করা হয়:

১.০আেলাচনাআেলাচনা
১.১।কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ৩য় (জা য়াির--মাচ, ২০২২) কায়াটাের ‘ শাসন

িত ার িনিম  অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ সভা’ আেয়াজেনর ল মা া িনধািরত আেছ।
এত িবষেয় সভায় িবষদ আেলাচনা হয়। উপি ত কিম র সদ গণ তােদর মতামত  কেরন এবং িস া  িহত হয়
য, অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ সভা  মাচ, ২০২২ এ আেয়াজন করা যেত পাের।
   
১.২। জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ এর ৩য় (জা য়াির--মাচ, ২০২২) কায়াটাের ২০ জন জনবেলর
সম েয় ‘ াচার সং া  িশ ণ’ এর ল মা া কিম র সদ -সিচব সভায় উ াপন কেরন। িশ ণ বা বায়েনর
দািয় া  কমকতা উপ-মহা ব াপক(মানবস দ), জনাব মাঃ িব াল হােসন সভােক অবিহত কেরন য, মানবস দ
িবভাগ বিণত িশ ণ  ফ য়াির, ২০২২ এ বা বায়ন করেব।

১.৩ সভায় কিম র সদ -সিচব অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ৩য় (জা য়াির--মাচ, ২০২২) কায়াটাের ৬ বার
( িত মােস নতম ২ বার) কের ‘ কা ািনর আবািসক এলাকায় মশা িনধনকে  ফগার মিশেনর মা েম ঔষধ েয়াগ’
এর ল মা া িনধািরত আেছ। এত িবষেয় কায বা বায়নকারী কমকতা উপ-মহা ব াপক (সািভেসস), জনাব মাঃ
ছােয় র রহমান- ক ি  আকষণ করা হেল িতিন সভােক অবিহত কেরন য, ল মা া অ যায়ী ফগার মিশেনর
মা েম কা ািনর আবািসক এলাকার মশা িনধনকে  ঔষধ েয়াগ চলমান আেছ এবং ৩য় (জা য়াির--মাচ, ২০২২)
কায়াটােরর ল মা া অ যায়ী কা ািনর আবািসক এলাকায় মশা িনধনকে  ফগার মিশেনর মা েম যথারীিত ঔষধ
েয়াগ করা হেব। 

১.৪। সভায় কিম র সদ -সিচব আেরা অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ৩য় (জা য়াির--মাচ, ২০২২) কায়াটাের

১
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অেকেজা মালামাল িবন করেণর ল মা া িনধািরত আেছ। সভায় উপি ত অেকেজা মালামাল িবন করণ বা বায়নকারী
কমকতা উপ-মহা ব াপক (িততাস িফ -দি ণ), জনাব মাঃ জািকর হােসন তরফদার সভােক অবিহত কেরন য,
মাচ, ২০২২ এর মে  অেকেজা মালামাল িবন করেণর কায বা বায়ন করা হেব। 

১.৫। সভােক এই মেম অবিহত করা হয় য, চলিত অথবছেরর ৩য় (জা য়াির--মাচ, ২০২২) কায়াটাের কমকতা ও
কমচারীগণেক না িফেকশেনর মা েম পািন ও িব ৎ সা েয় উ ূ করেণর ল মা া িনধািরত আেছ। এত িবষেয় কায
বা বায়নকারী কমকতা উপ-মহা ব াপক (সািভেসস), জনাব মাঃ ছােয় র রহমান সভােক অবিহত কেরন য,
সািভেসস িবভাগ মাচ, ২০২২ এর মে  কমকতা ও কমচারীগণেক না িফেকশেনর মা েম পািন ও িব ৎ সা েয়
উ ূ করেণর কায বা বায়ন করেব। 

২.০িস ািস া :
২.১। অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ সভা মাচ, ২০২২ এ আেয়াজন করেত হেব।
   
২.২।  মানবস দ িবভাগ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ এর আওতায় ৩য়
(জা য়াির--মাচ, ২০২২) কায়াটাের নতম ২০ জন জনবেলর সম েয় ‘ াচার সং া  িশ ণ’ ফ য়াির, ২০২২ এ
আেয়াজন করেব।

২.৩। সািভেসস িবভাগ চলিত অথবছেরর ৩য় (জা য়াির--মাচ, ২০২২) কায়াটাের নতম ৬ বার ( িত মােস নতম ২
বার) কের কা ািনর আবািসক এলাকায় মশা িনধনকে  ফগার মিশেনর মা েম ঔষধ েয়াগ করেব। 

২.৪। উপ-মহা ব াপক (িততাস িফ -দি ণ) মাচ, ২০২২ এর মে  অেকেজা মালামাল িবন করেণর কায বা বায়ন
করেবন। 

২.৫। সািভেসস িবভাগ মাচ, ২০২২ এর মে  কমকতা ও কমচারীগণেক না িফেকশেনর মা েম পািন ও িব ৎ সা েয়
উ ূ করেণর কায বা বায়ন করেব।

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও

সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২২.১১৫ তািরখ: 
৩০ জা য়াির ২০২২

১৬ মাঘ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহা ব াপক (পিরক না কৗশল) ও ফাকাল পেয় , নিতকতা কিম , পে াবাংলা।
২) সকল সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।
৩) উপ-মহা ব াপক (সািভেসস), িবিজএফিসএল

২
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বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

সাধারণ শাসন শাখা

িবিজএফিসএল এর নিতকতা কিম র মািসক (এি ল- ন, ২০২২) সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ আমীর ফয়সাল 
 মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

সভার তািরখ ২৪.০১.২০২২
সভার সময় িবকাল ৩:০০ ঘ কা

ান িম ং ম, ধান কাযালয়, িবিজএফিসএল, িবরাসার, া ণবািড়য়া
উপি িত উপি িত তািলকা সং

১২.০৪.২০২২ তািরেখ কা ািনর নিতকতা কিম র মািসক (এি ল-- ন, ২০২২) সভা কা ািনর িম ং েম
কিম র সভাপিত, জনাব মাঃ আমীর ফয়সাল, মহা ব াপক( টকিনক াল সািভেসস)-এর সভাপিতে  অ ি ত হয়।
িবিজএফিসএল-এর াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ এর ৪থ কায়াটােরর কায ম বা বায়েনর দািয় া
কমকতাগণসহ নিতকতা কিম র সদ গণ সভায় অংশ হণ কেরন। সভার েত সভাপিত সবাইেক াগত জািনেয়
কিম র সদ -সিচবেক আেলাচনা  করার জ  িনেদশনা দান কেরন। সভায় িনে া  িবষয়স হ আেলাচনা করা হয়:

১.০আেলাচনাআেলাচনা
১.১।কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ৪থ (এি ল-- ন, ২০২২) কায়াটাের ৬ বার ( িত
মােস নতম ২ বার) কের ‘ কা ািনর আবািসক এলাকায় মশা িনধনকে  ফগার মিশেনর মা েম ঔষধ েয়াগ’ এর
ল মা া িনধািরত আেছ। এত িবষেয় কায বা বায়নকারী কমকতা উপ-মহা ব াপক (সািভেসস), জনাব মাঃ ছােয় র
রহমান- ক ি  আকষণ করা হেল িতিন সভােক অবিহত কেরন য, ল মা া অ যায়ী ফগার মিশেনর
মা েম কা ািনর আবািসক এলাকার মশা িনধনকে  ঔষধ েয়াগ চলমান আেছ এবং ৪থ (এি ল-- ন, ২০২২)
কায়াটােরর ল মা া অ যায়ী কা ািনর আবািসক এলাকায় মশা িনধনকে  ফগার মিশেনর মা েম যথারীিত ঔষধ
েয়াগ করা হেব।

   
১.২। সভায় কিম র সদ -সিচব আেরা অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ৪থ (এি ল-- ন, ২০২২) কায়াটাের

াচার র ার দােনর ল মা া িনধািরত আেছ এবং এ লে  ইেতামে  কিম  গঠন করা হেয়ছ। সভায় উপি ত
সকেলই এ িবষেয় আেলাচনায় অংশ হন কেরন এবং ি র করা হয় য, ন, ২০২২ এর মে ই াচার র ার দােনর
জ  েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

১.৩। সভােক এই মেম অবিহত করা হয় য, চলিত অথবছেরর ৪থ (এি ল-- ন, ২০২২) কায়াটাের ‘কনেডনেসট ােরজ
ইনেভ ির’ এর ল মা া িনধািরত আেছ। এ িবষেয় সভায় উপি ত ব াপক (কনেডনেসট েসিসং), জনাব মাঃ
শিফ ল ইসলাম-এর ি  আকষণ করা হেল িতিন সভােক জানান য, কনেডনেসট ােরজ ইনেভ িরর কায  যথাসমেয়
বা বায়ন কের নিতকতা কিম েক অবিহত করা হেব।

২.০িস ািস া :

১
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Typewriter
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২.১। সািভেসস িবভাগ চলিত অথবছেরর ৪থ (এি ল-- ন, ২০২২) কায়াটাের নতম ৬ বার ( িত মােস নতম ২ বার)
কের কা ািনর আবািসক এলাকায় মশা িনধনকে  ঔষধ েয়াগ করেব। 
   
 ২.২। নিতকতা কিম  ন, ২০২২ এর মে  াচার র ার দােনর জ  েয়াজনীয় ব া হণ করেব।

 ২.৩। কনেডনেসট েসিসং িবভাগ চলিত অথবছেরর ৪থ (এি ল-- ন, ২০২২) কায়াটাের কনেডনেসট ােরজ
ইনেভ িরর কায যথাসমেয় বা বায়ন কের নিতকতা কিম েক অবিহত করেব।

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও

সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২২.৩১৭ তািরখ: 
২৪ এি ল ২০২২

১১ বশাখ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহা ব াপক (পিরক না কৗশল) ও ফাকাল পেয় , নিতকতা কিম , পে াবাংলা।
২) সকল সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।
৩) উপ-মহা ব াপক (সািভেসস), িবিজএফিসএল
৪) ব াপক (আইডি উ ), িবিজএফিসএল (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) ব াপক (িসিপ), কনেডনেসট েসিসং শাখা(িততাস িফ ), িবিজএফিসএল।

 

মাহা দ জায়াদ আলী 
ব াপক ( শাসন) ও সদ -সিচব, নিতকতা

কিম , িবিজএফিসএল

২
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