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

নিতকতা কিম ।

িবিজএফিসএল এর াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২২-২০২৩ এর ২য় কায়াটােরর নিতকতা কিম র
সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ শােয়ব 
ব াপনা পিরচালক ও সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।

সভার তািরখ ১৯ অে াবর ২০২২
সভার সময় ১০:০০ ঘ কা।

ান িম ং ম, ধান কাযালয়, িবিজএফিসএল, িবরাসার, া ণবািড়য়া।
উপি িত কিম র সদ  ও সংি  কমকতা  (উপি িত তািলকা সং )।

গত ১৯ অে াবর ২০২২ তািরেখ িবিজএফিসএল এর নিতকতা কিম র মািসক (অে াবর-
িডেস র, ২০২২) সভা কিম র সভাপিত মাঃ শােয়ব, ব াপনা পিরচালক, িবিজএফিসএল এর
সভাপিতে  অ ি ত হয়। িবিজএফিসএল-এর াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২২-২০২৩ এর ২য়
কায়াটার (অে াবর - িডেস র, ২০২২) এর কায ম বা বায়েনর দািয় া  কমকতা/ িতিনিধ-সহ
নিতকতা কিম র সদ  সভায় অংশ হণ কেরন (উপি িতর তািলকা)। সভার েত সভাপিত
মেহাদয় সবাইেক াগত জািনেয় কিম র সদ -সিচবেক আেলাচনা  করার জ  িনেদশনা দান
কেরন। সভায় িনে া  িবষয়স হ আেলাচনা করা হয় :

১.০ আ েল াচ ন াআ েল াচ ন া  : :

১.১। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, িবিজএফিসএল এর াচার কৗশল কম-
পিরক না ২০২২-২০২৩ এর ১ম কায়াটার ( লাই - সে র, ২০২২) এর বা বায়ন িতেবদন
ইেতামে  পে াবাংলায় রণ করা হেয়েছ, যােত ল মা া শতভাগ অিজত হওয়ার আশা করা
যাে । ১ম কায়াটােরর িতেবদন যথাসমেয় পে াবাংলায় রণ করা স ব হওয়ায় সভাপিত
সকলেক ধ বাদ জানান।

১.২। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, িবিজএফিসএল এর াচার কৗশল কম-
পিরক না, ২০২২-২০২৩ এর ২য় কায়াটাের (অে াবর - িডেস র, ২০২২) ‘ শাসন িত ার িনিম
অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ ১  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  িডেস র-২০২২
মােসর িবধাজনক সমেয় আেয়াজন করা যেত পাের।
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১.৩। িবিজএফিসএল এর াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২২-২০২৩ এর ২য় কায়াটাের ২০ জন
জনবল- ক ‘ াচার সং া  িশ ণ’ দােনর ল মা া িনধািরত আেছ বেল কিম র সদ -সিচব
সভােক অবিহত কেরন। িশ ণ বা বায়েনর দািয় া  কমকতা জনাব মাঃ িব াল হােসন, উপ-
মহা ব াপক(মানবস দ) এর পে  সভায় উপি ত জনাব ভ র মার সাহা,

ব াপক( িশ ণ) জানান য, মানবস দ িবভাগ ক ক বিণত িশ ণ  নেভ র-২০২২ মােস
বা বায়ন করা হেব।

১.৪। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, িবিজএফিসএল এর াচার কৗশল কম-
পিরক না, ২০২২-২০২৩ এর েত ক কায়াটাের ‘ সবা দােনর ে  রিজ াের েদয় সবার
িববরণ ও সবা হীতার মতামত সংর ণ’ এর িবষয়  উে খ আেছ। এ িবষেয় সভায় উপি ত
দািয় া  কমকতা উপ-মহা ব াপক( শাসন) এর ি  আকষণ করা হেল িতিন সভােক জানান
য, কমকতােদর িপআরএল সং া  সবা দােনর ে  সবা হীতাগেণর মতামত রিজ াের
সংর ণ করা হে , যা ইেতামে  ১ম কায়াটােরর অ গিত িতেবদেনর মাণক িহেসেব দান করা
হেয়েছ।

১.৫। কিম র সদ -সিচব ক ক সভােক এই মেম অবিহত করা হয় য, চলিত অথ-বছেরর ২য়
কায়াটাের াচার সংি / ন িত িবেরাধী াগান স িলত ওয়াল ক ােল ার তরী ও িবতরেণর
ল মা া িনধািরত আেছ। সভায় উপি ত সকেলই িবষয় র উপর আেলাচনায় অংশ হণ কেরন
এবং তােদর মতামত  কেরন। পরবত েত িন বিণত কমকতাগেণর সম েয় এক  কিম  গঠেনর
মা েম ল মা া অ যায়ী ৩১ িডেস র ২০২২ তািরেখর মে  কা ািন ও এনআইএস এর মেনা াম
এবং াচার সংি / ন িত িবেরাধী াগান স িলত ২০২৩ সােলর ওয়াল ক ােল ার তরী ও
িবতরেণর িবষেয় সকেল অিভমত  কেরন :

ক) জনাব এম, ক, মা ক
উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ), বেদিশক সং হ িবভাগ 
ও সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।

- আহবায়ক

খ) জনাব মাঃ আসা ল ইসলাম
ব াপক ( ার একাউ ), িহসাব িবভাগ

িবিজএফিসএল।

- সদ

গ) জনাব মাঃ রােগব হাসনাইন
ব াপক (জনসংেযাগ), জনসংেযাগ িবভাগ ও

সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।

- সদ -সিচব

১.৬। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, িবিজএফিসএল এর াচার কৗশল কম-
পিরক না, ২০২২-২০২৩ এর ২য় কায়াটাের গাড়ীর লগবই পরী ণ এর িবষয়  অ  আেছ। এ
িবষেয় দািয় া  কমকতা জনাব ফেয়জ উি ন আহেমদ, উপ-মহা ব াপক( া েপাট) সভােক
জানান য, গাড়ীর লগ বই যথাযথভােব মইনেটইন করা হে । সভাপিত কান
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গািড় Handover/Takeover এর ে  Inventory সং া  ত সহ গাড়ীর টায়ার বা বড়
ধরেনর য াংশ পিরবতেনর ত  Dispatch Note (DN) এ উে খ করার িনেদশনা দান
কেরন। 

১.৭। নিতকতা কিম র সদ -সিচব সভােক আেরা জাান য, চলিত অথ-বছেরর ২য় কায়াটাের
‘কনেডনেসট ােরজ ইনেভ ির’ এর ল মা া িনধািরত আেছ। এ িবষেয় দািয় া  কমকতা
জনাব মাঃ আশরা ল আলম, উপ-মহা ব াপক (কনেডনেসট েসিসং)-এর ি  আকষণ করা হেল
িতিন সভােক জানান য, কনেডনেসট ােরজ ইনেভ িরর কায ম যথাসমেয় বা বায়ন কের
নিতকতা কিম েক অবিহত করা হেব।

২.০। িস ািস া   :

২.১। িবিজএফিসএল এর াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২২-২০২৩ এর ২য় কায়াটােরর
(অে াবর-িডেস র, ২০২২) অংশীজন (Stakeholders) এর অংশ হেণ সভা আগামী
িডেস র-২০২২ মােস আেয়াজন করেত হেব।  

২.২। িহউ ান িরেসােসস িবভাগ িবিজএফিসএল এর াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২২-২০২৩
এর আওতায় ২য় কায়াটােরর নেভ র-মােস নতম ২০ জন জনবল- ক ‘ াচার সং া  িশ ণ’

দােনর ব া হণ করেব।

২.৩। ‘ সবা দােনর ে  রিজ াের েদয় সবার িববরণ ও সবা হীতার মতামত সংর ণ’ এর
কাজ  ১ম কায়াটােরর ায় ২য় কায়াটােরও অ াহত রাখেত হেব এবং এর কিপ ৩১ িডেস র
২০২২ তািরেখর মে  নিতকতা কিম েক দান করেব।

২.৪। িন বিণত কমকতাগেণর সম েয় এক  কিম  গঠেনর মা েম ল মা া অ যায়ী ৩১ িডেস র
২০২২ তািরেখর মে  কা ািন ও এনআইএস মেনা াম এবং াচার সংি / ন িত িবেরাধী

াগান স িলত ২০২৩ সােলর ওয়াল ক ােল ার তরী ও িবতরণ করেত হেব :

ক) জনাব এম, ক, মা ক
উপ-মহা ব াপক ( বেদিশক সং হ), বেদিশক সং হ িবভাগ ও 
সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।

 - আহবায়ক

খ) জনাব মাঃ আসা ল ইসলাম
ব াপক ( ার একাউ ), িহসাব িবভাগ

িবিজএফিসএল।

 - সদ

গ) জনাব মাঃ রােগব হাসনাইন
ব াপক (জনসংেযাগ), জনসংেযাগ িবভাগ ও

সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।

 - সদ -সিচব
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২.৫। া েপাট িবভাগ চলিত অথ-বছেরর ২য় কায়াটাের গাড়ীর লগবই পরী ণ এর কাজ
যথাযথভােব স  কের ল মা া অ যায়ী ৩১ িডেস র ২০২২ তািরেখর মে  নিতকতা কিম েক
অবিহত করেব। 

২.৬। কনেডনেসট েসিসং িবভাগ চলিত অথবছেরর ২য় কায়াটাের কনেডনেসট ােরজ
ইনেভ িরর কায ম যথাসমেয় বা বায়ন কের ল মা া অ যায়ী ৩১ িডেস র ২০২২ তািরেখর মে
নিতকতা কিম েক অবিহত করেব।

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

 

মাঃ শােয়ব 
ব াপনা পিরচালক ও সভাপিত,

নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.৭১৬.১৪.০০৩.২২.২২ তািরখ: 
২৬ অে াবর ২০২২

১০ কািতক 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 (কনেডনেসট েসিসং), িবিজএফিসএল।
৪) উপ-মহা ব াপক (িসিভল), িবিজএফিসএল।
৫) উপ-মহা ব াপক (মানব স দ), িবিজএফিসএল।
৬) উপ-মহা ব াপক ( শাসন), িবিজএফিসএল।
৭) উপ-মহা ব াপক ( া েপাট), িবিজএফিসএল।
৮) ব াপক (আইডি উ ), ,িবিজএফিসএল (ওেয়বসাইেট কােশর জ )।

 

মাঃ শােয়ব 
ব াপনা পিরচালক ও সভাপিত,

নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।
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