
বাংলােদশ �াস িফ�� �কা�ানী িলিমেটড

(�পে�াবাংলার এক� �কা�ানী)

�নিতকতা কিম�।

িবিজএফিসএল এর ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০২২-২০২৩ এর ২য় �কায়াট �ার-এর অংশীজেনর অংশ�হেণ সভার

কায �িববরণী।

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

সভার তািরখ ১৪ িডেস�র ২০২২
সভার সময় ১১:০০ ঘ�কা।
�ান অনলাইন িভিডও কনফাের� �াটফম � Zoom
উপি�িত �রকেড �ড (Screenshot সং��)।

গত ১৪ িডেস�র ২০২২ তািরখ �ধবার ১১.০০ ঘ�কায় িবিজএফিসএল এর ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না,

২০২২-২০২৩ এর ২য় �কায়াট �ার (অে�াবর-িডেস�র)-এর অ�� �� অংশীজন (Stakeholder) এর অংশ�হেণ

সভা কিম�র সভাপিত �মাঃ �শােয়ব, �ব�াপনা পিরচালক, িবিজএফিসএল এর সভাপিতে� অনলাইন িভিডও

কনফাের� �াটফম � Zoom এর মা�েম অ�ি�ত হয়। �পে�াবাংলার পিরচালক (�শাসন) ও �নিতকতা কিম�র

সভাপিত জনাব �মাঃ আলতফ �হােসন মেহাদয় �ধান অিতিথ িহেসেব উ� অনলাইন সভার �ভ উে�াধন �ঘাষণা

কেরন। সভায় �পে�াবাংলার মহা�ব�াপক (পিরক�না �কৗশল) ও �পে�াবাংলার ��াচার �কৗশল এর �ফাকাল

পেয়� �েকৗশলী িব�িজত সাহা মেহাদয়সহ �পে�াবাংলার অিধন� �কা�ািনর �িতিনিধ�� অংশ�হণ কেরন।

এছাড়া উ� সভায় িবিজএফিসএল এর মহা�ব�াপকগণ, উপ-মহা�ব�াপকগণ ও �ক� পিরচালকগণ এবং

িবিজএফিসএল এর িস�েজন চাট �ার কিম�র সদ�-সিচব, APA, RTI, GRS ও Innovation এর �ফাকাল

পেয়�গণ অংশ�হণ কেরন। বািষ �ক কম �-স�াদন �ি� (APA) ও জাতীয় ��াচার �কৗশল (NIS) বা�বায়ন

িনেদ �িশকার আেলােক সভায় ��াচার ছাড়াও িস�েজন চাট �ার (CC), অিভেযাগ �িতকার �ব�া (GRS) ও ত�

অিধকার আইন (RTI) িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

�ব�াপনা পিরচালক ও সভাপিত �নিতকতা কিম�, িবিজএফিসএল : 

সভার ��েত িবিজএফিসএল এর �ব�াপনা পিরচালক ও �নিতকতা কিম�র সভাপিত �েকৗশলী �মাঃ �শােয়ব

মেহাদয় �াগত ব�� �দান কেরন। িতিন বেলন, �সানার বাংলা গড়ার �ত�েয় জাতীয় ��াচার �কৗশল ২০১২

সােল ম�ীসভার �বঠেক অ�েমািদত হয়, যার �ল ল�� হে� ��াচার চচ �া ও �ন�িত �িতেরােধর মা�েম রা� ও

সমােজ �শাসন �িত�া করা। �খী-স�� �সানার বাংলা গড়ার �ত�েয় �ণীত �কৗশেল ��াচারেক �নিতকতা ও

সততা �ারা �ভািবত আচরণগত উৎকষ � এবং �কান সমােজর কােলা�ীণ � মানদ�, �থা ও নীিতর �িত আ�গত�

িহসােব সং�ািয়ত করা হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। বত�মােন সকল রা�ীয় �িত�ােন এই ��াচার �কৗশল

কম �পিরক�না কায ��ম চলমান রেয়েছ এবং এই পিরক�নায় কম �-পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন করা হয়। িতিন

আেরা বেলন, ��াচার চচ �ার মা�েম যােত কােজ ��তা ও জবাবিদিহতা আেস �স লে�� সবাইেক কাজ করেত

হেব এবং এর ফেল একিদেক �যমন �ািত�িনক �শাসন �িত�া হেব পাশাপািশ এক� �খী স�� সমাজ গ�ত

হেব। 

DGM(EMT)
Typewriter
 সংযুক্তি - ৩ 



পিরচালক (�শাসন) ও সভাপিত, �নিতকতা কিম�, �পে�াবাংলা :

�পে�াবাংলার স�ািনত পিরচালক(�শাসন) ও �নিতকতা কিম�র সভাপিত অংশীজেনর সভায় িবিজএফিসএল

এর �নিতকতা কিম�র সভাপিত ও �ফাকাল পেয়�সহ সং�� অ�া� কম �কত�া এবং সকল অংশীজনেক �েভ�া

জািনেয় ব�� �� কেরন। িতিন বেলন, ��াচার িবষয়� স�েক� আমরা সবাই জািন। এ� �লতঃ নীিত-

�নিতকতা, ��তা ও জবাবিদিহতার সি�িলত �য়াস। �� অিফেস নয়, পিরবার, িশ�া �িত�ান, পািরপাি��ক

অব�ায়ও ��াচার চচ �া থাকেত হেব। যখন কম �কাে� ��তা, জবাবিদিহতা থাকেব তখন �ণ�িত করার

মানিষকতা বাধা�� হেব। ��াচার হে� �শাসেনর এক� িনেদ �শক। �দেশ আইন-কা�ন থাকা সে�ও ��াচার

িবষেয় আেলাচনা করেত হয়, যােত সকেলর মে� ��াচােরর �িতফলন �দখা যায়।

িতিন আেরা বেলন বত�মান সরকােরর ল�� ২০৪১ সােলর মে� উ�ত রাে� পিরণত হওয়া এবং ১০০ বছেরর জ�

�ডলটা �ান বা�বায়ন করা। এ লে�� সরকার কাজ কের যাে�, এরই আংশ িহেসেব বছেরর �থেমই বািষ �ক

কম �স�াদন �ি� (APA) করা হয়। অ�িদেক সহেজ ত�-উপা� পাওয়ার জ� ত� অিধকার আইন, যথাসমেয়

��ত �সবা পাওয়ার জ� িস�েজন চাট �ার �ণয়ন করা হেয়েছ। আজেকর সভায় অংশীজনগণ সরাসির �� �থেক

তােদর মতামত �� করেবন, যােত িবিজএফিসএল এর �ব�াপনায় �কান �ল-�� থাকেল সংেশাধন করা

যায়। �খী-স�� বাংলােদশ গড়ার �ত�য় �� কের কম �কত�া-কম �চারীেদর �সবা �দােনর ��ে� আ�িরক হওয়ার

আহবান জািনেয় এবং িবিজএফিসএল এর �ব�াপনা পিরচালক সভায় সং�� সকলেক ধ�বাদ জািনেয় তার

��বান ব�� �শষ কেরন।

�ধান অিতিথর ব�ে�র �শেষ সভাপিতর অ�মিত�েম িবিজএফিসএল-এর �নিতকতা কিম�র সদ�-সিচব

ও NIS �ফাকাল পেয়� ২০২২-২০২৩ অথ �-বছেরর ২য় �কায়াট �ার এর কায ��ম সভায় উপ�াপন কেরন এবং এর

উপর সকেলর �িচি�ত মতামত/পরামশ � কামনা কেরন।

অংশীজন : 

অংশীজন িহেসেব সভায় �পে�াবাংলা, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড (িপিজিসএল), �াস �া�িমশন

�কা�ানী িলিমেটড (িজ�িসএল) এবং জালালাবাদ �াস �া�িমশন এ� িডি�িবউশন িসে�ম িলিমেটড

(�জিজ�িডএসএল) এর সংি�� কম �কত�া/�িতিনিধগণ আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন। �পে�াবাংলার মহা�ব�াপক

(পিরক�না �কৗশল) ও  NIS  �ফাকাল পেয়� বেলন, িবিজএফিসএল এর ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�নার

অ�ে�দ ৩.১ এ �সবা �দােনর ��ে� �রিজ�াের �েদয় �সবার িববরণ ও �সবা �হীতার মতামত সংর�ণ এর

ল��মা�া ৮০% এর �েল ১০০% হওয়া উিচত। এর জবােব িবিজএফিসএল এর �ফাকাল পেয়� বেলন �বি�ক

পিরি�িত িবেবচনায় বত�মান অথ �-বছেরর ল��মা�া ৮০% করা হেলও �থম �কায়াট �ােরর অজ�ন ১০০% এবং

অ�াবিধ ি�তীয় �কায়াট �ােরর অজ�নও ১০০%। তাই আগামী অথ �-বছেরর কম �-পিরক�না ��েতর সময় ল�মা�া

১০০% করা হেব। আেলাচনায় অংশ�হণকারী অ�া� �িত�ােনর �িতিনিধগণ জানান, িবিজএফিসএল এর সােথ

তােদর পার�িরক সহেযািতার মান সে�াষজনক। তােদরেক সভায় অংশ�হেণর আম�ণ জানােনার জ�

িবিজএফিসএল ক��প�েক ধ�বাদ জানান এবং সভার সাফ� কামনা কেরন।   



মহ�ব�াপক (পিরক�না ও উ�য়ন), িবিজএফিসএল :

িবিজএফিসএল এর মহ�ব�াপক (পিরক�না ও উ�য়ন) মেহাদয় বেলন, ��াচােরর �ল কথা হেলা ‘আমরা �যন

�সাজা পেথ হা�’। ম�ী পিরষদ িবভােগর গাইড লাইেন 5 Tools এর কথা বলা আেছ, যার মে� APA এক�।

িতিন আমােদর সকেলর সেব �া� সহেযািগতায় APA এর কম �-পিরক�না বা�বায়েনর আশাবাদ �� কেরন।

সদ�-সিচব, িস�েজন চাট �ার কিম�, িবিজএফিসএল :

িবিজএফিসএল এর িস�েজন চাট �ার কিম�র সদ�-সিচব জানান গাইড লাইন অ�যায়ী িস�েজন চাট �ার িবষয়ক

কায ��ম অ�াহত আেছ। �সবা িবষেয় �কান পিরবত�ন আসেল কিম� ক��ক ৩ মাস অ�র তা হালনাগাদ করা হয়

এবং সভায় �হীত িস�া�স�হ বা�াবায়ন�ব �ক �মাণকসহ িনয়িমত �িতেবদন �পে�াবাংলায় ��রণ করা হয়। 

�ফাকাল পেয়�, GRS, িবিজএফিসএল :

িবিজএফিসএল এর অিভেযাগ �িতকার �ব�া (GRS) এর �ফাকাল পেয়� জানান, গত মােস �কান অিভেযাগ

জমা পেরিন। িতিন আেরা জানান, িজআরএস সং�া� মািসক ও ��মািসক �িতেবদন�েলা িনয়িমত

�পে�াবাংলায় ��রণ করা হয়। িতিন অিভেযাগ িন�ি�কারী কম �কত�া (অিনক) িহেসেব ন�ন দািয়��া� হওয়ায়

তার কায ��ম ��ুভােব স�ে� সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন।

�ফাকাল পেয়�, RTI, িবিজএফিসএল :

িবিজএফিসএল এর ত� অিধকার(RTI) এর �ফাকাল পেয়� জানান, ��েনািদতভােব ত� অিধকার সং�া�

হালনাগাদ �কাশেযা� ত� �কা�ািনর ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেয়েছ এবং ১৫ অে�াবর ২০২২ তািরেখ

বািষ �ক �িতেবদন �পশ করা হেয়েছ। ত� অিধকার হালনাগাদকরেণর কিম� ক��ক ম�ণালয় ও �পে�াবাংলার

িনেদ �শনা অ�যায়ী ক�াটালগ ও ইনেড� �তরীর কাজ চলমান আেছ।

�ফাকাল পেয়�, APA, িবিজএফিসএল :

িবিজএফিসএল এর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (APA) এর �ফাকাল পেয়� জানান,  5 Tools  এর

মে� APA ৭০% এবং অবিশ� 4 Tools (CC, NIS, GRS & RTI) হেলা ৩০%। িতিন 4Tools এর সকল

�ফাকাল পেয়� কম �কত�াগণেক যথাসমেয় �মাণকসহ �িতেবদন ��েতর অ�েরাধ কেরন, যােত APA ১০০%

বা�বায়ন করা স�ব হয়। 

সভাপিত সমাপনী ব�� : 

অংশীজেনর সভায় ��বান সময় িদেয় ব�� রাখার জ� সভার সভাপিত তথা �কা�ািনর �ব�াপনা

পিরচালক ও �নিতকতা কিম�র সভাপিত �পে�াবাংলার মা�বর পিরচালক (�শাসন) মেহাদয়েক �ত�িচে�

ধ�বাদ জানান। সভায় �পে�াবাংলা ও আওতাধীন �কা�ািনস�েহর সংি�� কম �কত�া/�িতিনিধেদরেক �ধ�� ধের

সং�� থাকার জ� িতিন তােদর �িতও �ত�তা �কাশ কেরন এবং তাদর �িচি�ত মতামত/পরামশ �

িবিজএফিসএল-এর ��াচার কায ��মেক আেরা স�� করেব বেল িতিন আশাবাদ �� কেরন। পিরেশেষ সভাপিত

সকলেক আবােরা আ�িরক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।



�মাঃ �শােয়ব

�ব�াপনা পিরচালক ও সভাপিত, �নিতকতা

কিম�, িবিজএফিসএল।

�ারক ন�র: ২৮.১০.১২১৩.৭১৬.১৪.০০৩.২২.২৫ তািরখ: 

২৬ িডেস�র ২০২২

১১ �পৗষ ১৪২৯

িবতরণ :
১) মহা�ব�াপক (পিরক�না �কৗশল) ও �ফাকাল পেয়�, ��াচার �কৗশল, �পে�াবাংলা।

২) সকল সদ�, �নিতকতা কিম�, িবিজএফিসএল।

৩) উপ-মহা�ব�াপক (�বেদিশক সং�হ) ও �ফাকাল পেয়�, RTI, িবিজএফিসএল।

৪) উপ-মহা�ব�াপক (পিরক�না) ও �ফাকাল পেয়�, APA, িবিজএফিসএল।
৫) �ব�াপক(িরজাভ �ার ইি�িনয়ািরং) ও সদ�-সিচব, িস�েজন চাট �ার কিম�, িবিজএফিসএল।

৬) �ব�াপক (িল�াল) ও �ফাকাল পেয়�, GRS, িবিজএফিসএল।

আব�র রা�াক খান

উপ-মহা�ব�াপক (ইএম�) ও সদ�-সিচব,
�নিতকতা কিম�, িবিজএফিসএল।










