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

নিতকতা কিম

িবিজএফিসএল এর নিতকতা কিম র ১ম ( লাই- সে র, ২০২২) কায়াটার সভার কাযিববরণী।।

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

সভার তািরখ ০৩.০৮.২০২২
সভার সময় িবকাল ৩:০০ ঘ কা

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

০৩.০৮.২০২২ তািরেখ কা ািনর নিতকতা কিম র ১ম ( লাই-- সে র, ২০২২) কায়াটাের এক  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, ২০২২-২০২৩ এর কায 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, ২০২২-২০২৩ এর ১ম ( লাই-- সে র, ২০২২) কায়াটাের শাসন

িত ার িনিম  অংশীজেনর (stakeholders) অংশ হেণ সভা আেয়াজেনর ল মা া কিম র সদ -সিচব সভায়
উ াপন কেরন। নিতকতা কিম র সদ গণসহ উপি ত সকেলই এ িবষেয় আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। আেলাচনাে
সভাপিতর সি ত েম ১ম কায়াটােরর অংশীজেনর (stakeholders) অংশ হেণ সভা আগ , ২০২২ এর শষ
স ােহ আেয়াজেনর িবষেয় সভায় সবস িত াপন করা হয়।

 ১.২। কিম র সদ -সিচব সভায় উে খ কেরন য, ৩১ লাই, ২০২২ এর মে  ‘২০২২-২০২৩ অথবছেরর য়-
পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ’ এর ল মা া িনধািরত আেছ। উপ-মহা ব াপক ( ানীয় সং হ), জনাব মাঃ রিশ ল
ইসলাম সভােক অবিহত কেরন য, গত ২৭.০৭.২০২২ তািরেখ ২০২২-২০২৩ অথবছেরর য়-পিরক না কা ািনর
িনজ  ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ। যথাসমেয় কায বা বায়েনর জ  সভা উপ-মহা ব াপক ( ানীয় সং হ)- ক
ধ বাদ াপন কের। সভাপিত মেহাদয় ‘২০২২-২০২৩ অথবছেরর য়-পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ’ এর িবষয়
পে াবাংলােক যথাসমেয় মাণকসহ অিবহত করার জ  িনেদশনা দান কেরন।
 
১.৩। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর িত কায়াটাের ‘ সবা দােনর ে
রিজ াের েদয় সবার িববরণ ও সবা হীতার মতামত সংর ণ’ এর ল মা া িনধািরত আেছ। এ িবষেয় দািয় া
কমকতা ব াপক (িপআরএল এ  লীভ), জনাব জা রা আ ার- ক ি  আকষণ করা হেল িতিন সভােক জানান য,
ইেতামে  িতিন কমকতােদর িপআরএল সং া  সবা দােনর ে  সবা হীতাগেণর মতামত রিজ াের সংর েণর
জ  ব া হণ কেরেছন। সভাপিত মেহাদয় আেলাচ  সবা দােনর ে  সবা হীতাগেণর মতামত রিজ াের
সংর েণর িবষয়  যথাযথভােব িলিপব  করার জ  িনেদশনা দান কেরন।

১



 
২.০িস ািস া :
২.১। কিম র ফাকাল পেয়  ১ম কায়াটােরর অংশীজেনর (stakeholders) অংশ হেণ সভা আগ , ২০২২ এর
শষ স ােহ আেয়াজন করেবন।

২.২। ‘২০২২-২০২৩ অথবছেরর য়-পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ’ এর িবষয়  পে াবাংলােক যথাসমেয় মাণকসহ
অিবহত করেত হেব।

 ২.৩। ব াপক (িপআরএল এ  লীভ)-কমকতা, জনাব জা রা আ ার িপআরএল সং া  সবা হীতাগেণর মতামত
রিজ াের সংর েণর িবষয়  যথাযথভােব িতপালন করেবন।
 
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: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২২.৮০৫ তািরখ: 
০৮ আগ  ২০২২

২৪ াবণ 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 ( ানীয় সং হ), ানীয় সং হ িবভাগ , বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
৪) ব াপক (আইডি উ ), িবিজএফিসএল (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) ব াপক, িপআরএল এ  িলভ শাখা (কমকতা) , বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

 

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

২


