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

জনসংেযাগ িবভাগ

...

সভাপিত মাঃ তৗিফ র রহমান ত  
 ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ২০ জা য়াির ২০২২
সভার সময় ১০.০০ ঘ কা

ান ভা য়াল াটফম
উপি িত রকেডড
সভাপিত জা য়াির, ২০২২ মােস অ ি ত কা ািনর ৬২তম মািসক সম য় সভায় সকলেক াগত জানান। িতিন
কা ািন সিচব/মহা ব াপক পেদর চলিত দািয়ে  স িত যাগদানকারী জনাব মাঃ হাবী র রহমান এবং
মহা ব াপক ( শাসন) পেদর চলিত দািয়ে  যাগদানকারী জনাব মাঃ মাহ ন নবীেক অিভন ন এবং েভ া জানান।
পাশাপািশ উপ-মহা ব াপক পেদ পেদা িত া  ৬জন কমকতােকও সভায় েভ া এবং াগত জানান। পেদা িত া
উ তর দািয় া  কমকতাগণ তােদর িন া এবং আ িরক কম েচ ার মা েম কা ািনর উ য়ন ও অ গিত অ াহত
রাখেবন মেম ব াপনা পিরচালক সভায় আশাবাদ  কেরন।    

আেলাচনা:
সভায় ২৩-১২-২০২১ তািরেখ অ ি ত কা ািনর ৬১তম ভা য়াল সম য় সভার িস া স হর বা বায়ন
অ গিতসহ অ া  িবষেয় িন প আেলাচনা, পযােলাচনা ও িস া  হীত হয় :

ঃনং আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
২.০। অপােরশন িডিভশন::
২.১। উপ-মহা ব াপক (িনরাপ া) সভােক অবিহত 

কেরন য, কা ািনর হাইে সার পাইপলাইেনর 
উপর /সংল  িমর উপর িনিমত অৈবধ াপনা 
উে েদর লে  া ণবািড়য়া জলা শাসেনর সােথ 
যাগােযাগ অ াহত আেছ। তাছাড়া, িবরাসার হেত 
গাকণ ঘাট ও ভা ঘর হেত িসমরাইলকাি  

এলাকায় কা ািনর িম িচি ত কের ায়ী ঁ  
বসােনার ব া করা হেয়েছ এবং িনয়িমত 
মিনটিরং এর জ  এক  কিম  গঠন করা হেয়েছ।

উপ-মহা ব াপক (হিবগ ), উপ-মহা ব াপক 
(বাখরাবাদ) এবং উপ-মহা ব াপক (নরিসংদী) 
সভােক অবিহত কেরন য, িফ  সংল  লাকালেয় 
অবি ত কা ািনর িমস হ সীমানা ঁ  ারা 
িচি ত করা আেছ। তেব, বাজার এলাকা এবং 
ঘনবসিত ণ এলাকায় অ ায়ী াপনা তিরর 

বণতা দখা যায়। িফ  ইনচাজগণ এ িবষেয় 
সেচতন ও তৎপর আেছন মেম সভােক অবিহত 
করা হয়।

কা ািনর হাইে সার 
পাইপলাইেনর উপর /সংল  

িমেত িনিমত অৈবধ াপনা 
উে েদর ব া করেত হেব এবং 
ভিব েত কা ািনর জায়গায় 

াপনা িনমােণর কায ম 
পিরলি ত হেল তৎ ণাৎ 
পদে প হণ করেত হেব।

হিবগ , বাখরাবাদ, নরিসংদী ও 
মঘনা িফ স েহর লাকালয় 

সংল  িমস হও দখল  
রাখার িবষেয় েয়াজনীয় পদে প 

হণ করেত হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)/ 
(অপােরশন)/
উপ-মহা ব াপক (িততাস-
দঃ)/ (িনরাপ া)/সকল িফ  

ইনচাজ
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২.২। সভােক অবিহত করা হয় য, িবিজএফিসএল-এর 
িনরাপ া ব া জারদারকরেণ ধান কাযালয় 
এবং িততাস িফে র জ  িসিস িভ সং েহর 
িনিম  অিধযাচন (এমআর) উ াপন করা হেয়েছ। 
যথাশী  য় কায ম স  করা হেব।

উপ-মহা ব াপক (বাখরাবাদ) সভােক অবিহত 
কেরন য, বাখরাবাদ লােকশন-িব এবং িস ত ৪  
িসিস িভ ইিতমে  াপন করা হেয়েছ। বাখরাবাদ 
লােকশন-এ, হিবগ  এবং নরিসংদী িফে র জ  

িসিস িভ সং েহর িনিম  লধনী বােজেট অেথর 
সং ান রাখা হেয়েছ মেম িফ  ইনচাজগণ সভােক 
অবিহত কেরন।

ধান কাযালয় এবং িততাস 
িফে র জ  ািবত 
িসিস িভস েহর য় কায ম 
জ ির িভি েত স  করেত 
হেব।

হিবগ , নরিসংদী ও বাখরাবাদ 
িফে র িসিস িভ সংেযাজন 
কাজ বােজট অ েমাদন সােপে  

মা েয় স াদন করেত হেব।

সকল মহা ব াপক
এবং
সংি  কিম  ও সকল 
িফ  ইনচাজ

২.৩। সভােক অবিহত করা হয় য, িততাস িফে র 
আরও িক  েপর সংি  পিরিচিত বাড 
Amcon fibreglass এ ি ন নভােব 
তির কের াটােনা হেয়েছ এবং পযায় েম সকল 
েপর সংি  পিরিচিত বাড াপন করা হে ।

হিবগ  ও বাখরাবাদ িফে র িক  েপর সংি  
পিরিচিত বাড ি ন নভােব তির কের াটােনা 
হেয়েছ। পযায় েম অ া  পস েহর সংি  
পিরিচিত বাড াপন করা হেব।

কা ািনর সকল িফে র 
ওেয়লেহড পস েহর পােশ 
ি ন নভােব সংি  প র 

সংি  পিরিচিত বাড াপন 
করা যেত পাের।

মহা ব াপক (অপােরশন)
এবং
সকল িফ  ইনচাজ

৩.০। পিরক না ও উ য়ন িডিভশন :
৩.১। মহা ব াপক (পিরক না ও উ য়ন) সভােক 

অবিহত কেরন য, িততাস-িজ লােকশেন ETP 
াপেনর লে  উ ু  দরপ  িব ি র িবপরীেত 
া  দরপ স েহর ায়ন কাজ চলমান আেছ।  

বাখরাবাদ এবং মঘনা িফে  ETP াপেনর 
লে  লধনী বােজেট অেথর সং ান রাখা হেয়েছ 
মেম িফ  ইনচাজগণ সভােক অবিহত কেরন।

িততাস-িজ 
লােকশেন ETP াপেনর 

কায ম ু ও যথাযথভােব 
স াদন করেত হেব।

মহা ব াপক ( এস)/ 
(িপিড) এবং
উপ-মহা ব াপক (িসিভল)/ 
(ইএস)/ সকল িফ  ইনচাজ

৩.২। সভােক অবিহত করা হয় য, ক  সমাপনাে  
left-over মালামাল অ  কে  বা 
কা ািনর কােজ বহােরর িনিম  েচ া 

অ াহত আেছ।

কে র left-over িবিভ  পাইপস হ িব েয়র 
ব া হণ করা যেত পাের মেম সভায় অিভমত 

 করা হয়।

ক  সমাপনাে  left-over 
মালামাল অ  কে  বা 
কা ািনর কােজ বহােরর 

িনিম  অিধকতর েচ া চালােত 
হেব। 

সকল মহা ব াপক ও উপ-
মহা ব াপক 

২



৩.৩। স েম উপ-মহা ব াপক (বাখরাবাদ) সভার 
ি  আকষণ কের বেলন য, বাখরাবাদ িফে  

িডপ-অেয়ল খনন কায ম র ে  বাখরাবাদ 
লােকশন-িব ত ার িনমােণর েয়াজন হেব। 

এে ে , উ  ার িনমােণর িবষয়  কে র 
িডিপিপ- ত সংেযাজন করা যেত পাের বেল িতিন 
মতামত  কেরন।

সভায় কে র জ  িম অিধ হেণর িবষয়  িনেয় 
আেলাচনা হয়। িম অিধ হণ কায েমর নানািবধ 
জ লতার জ  অেনক সময় ক  বা বায়েন 
কালে পণ হয়। ফেল, িম অিধ হেণর িবষয়  

কে র সােথ স ৃ  না রেখ এ জ  থক ক  
হণ করা যেত পাের মেম সভায় অিভমত কাশ 

করা হয়। 

বাখরাবাদ িফে  িডপ-অেয়ল 
খনন কে র িডিপিপ- ত ার 
িনমাণ কায ম অ  রাখা 
যেত পাের।

ক  কায েম িম অিধ হেণর 
িবষয় থাকেল তা কে র সােথ 
স ৃ  না রেখ এ জ  থক 

ক  হণ করা যেত পাের। 

সকল মহা ব াপক ও
উপ-মহা ব াপক 
(পিরক না)

৪.০। র ণােব ণ িডিভশন :
৪.১। সভােক অবিহত করা হয় য, ারস এ  

ইনেভ ির কে াল িবভােগর ক ােনজেম  
সফটওয় ােরর আপে েডশন স  হেয়েছ এবং 
সফটওয় ার র মা েম ক ােনজেম  কায ম 
স াদন করা হে । 

ক ােনজেম  সফটওয় ােরর 
মা েম কা ািনর সকল 
মালামােলর ক এ  ইনেভ ির 
রকড কায ম ু ও 

যথাযথভােব স াদন করেত 
হেব। 

মহা ব াপক (র ণােব ণ)/
উপ-
মহা ব াপক (এস আইিস)

৪.২। সভােক অবিহত করা হয় য, কা ািনর জ  ১০০ 
িজিব পিরমােণর ওেয়ব াউড সং হ করা হে  
যার মা েম কা ািনর ২/৩  বড় আকােরর 
সফটওয় ােরর অনলাইন অপাের ং পিরচালনা করা 
যােব। তেব, ওেয়ব াউেড িবিভ  
িডিভশন/িবভােগর ডাটা ােরেজর েয়াজনীয়তা 
আেছ িক না তা অিফস ারেকর মা েম জানা 
যেত পাের এবং তদ যায়ী িবিভ  

িডিভশন/িবভােগর জ  থকভােব অ -হােরর 
ওেয়ব াউড স ভাড়া নয়া যেত পাের। 

কা ািনর জ  ওেয়ব াউড 
সং হ কায ম যথাশী  স  
করেত হেব।

িবিভ  িডিভশন/িবভােগর ডাটা 
ােরেজর েয়াজনীয়তা আেছ 

িক না, তা অিফস ারেকর 
মা েম জেন তদ যায়ী িবিভ  
িডিভশন/িবভােগর জ  

থকভােব অ -হােরর ওেয়ব 
াউড স ভাড়া নয়া যেত 

পাের।

ওেয়ব াউড সং া  নীিতমালা 
ণয়ন কের মহা ব াপক 

(র ণােব ণ) ক ক 
মহা ব াপকগেণর সভায় 
উপ াপন করেত হেব। 

সকল মহা ব াপক এবং
কিম র সদ

৫৫ .০। টকিনক াল সািভেসস িডিভশন:

৩



৫.১। উপ-মহা ব াপক ( রেকৗশল) সভার ি  
আকষণ কের বেলন য, কা ািনর িবিভ  

াপনায় রেনা/ভা া/ জংধরা ন, ছড়া-ফাড়া 
তার, েণ ধরা কাঠ ইত ািদ ধরেণর অেনক 
মালামােলর বাি ল রেয়েছ। হীন এসব 
আবজনার লট একিদেক যমন পির ার-
পির তার পিরপ ী অপরিদেক েয়াজনীয় 
জায়গা দখল কের আেছ। এসব মালামালস হ 
অপসারেণর ব া হণ েয়াজন মেম িতিন 
সভােক অবিহত কেরন। 

কা ািনর িবিভ  াপনায় থাকা 
রেনা/ভা া/জংধরা ন, ছড়া-

ফাড়া তার, েণ ধরা কাঠ ইত ািদ 
ধরেণর মালামােলর অব া এবং 
অপসারেনর 
িবষয়  মহা ব াপকগেণর 
সভায় উপ াপন করেত হেব।

সকল মহা ব াপক এবং
সকল িফ  ইনচাজ

৬৬ .০। শাসন িডিভশন:
৬.১। সভােক অবিহত করা হয় য, কমকতা ও 

কমচারীেদর সািভস রকড সফটওয় ােরর ম বাের 
সি েবিশত  ডাটােবজ ছক মহা ব াপকগেণর 
সভায় উপ াপন করা হে ।  

সািভস রকড সফটওয় ােরর 
ম বাের সি েবিশত  ডাটােবজ 

ছক মহা ব াপকগেণর সভায় 
ড়া  কের কমকতা ও 

কমচারীেদর সািভস রকড 
সফটওয় ােরর কায ম চা  
করেত হেব।

সািভস রকড সফটওয় ােরর সােথ 
ওেয়লেফয়ার িবভােগর মিডক াল 
রকড সফটওয় ার  িলংক করার 
ব া করা যেত পাের। 

সকল মহা ব াপক

৬.২। সভােক অবিহত করা হয় য, অিফস সময় চী 
যথাযথভােব অ সরেণর হার সে াষজনক। এ িবষেয় 
সকল িডিভশনাল ও িবভাগীয় ধানগণ তৎপর ও 
সেচ  আেছন। বােয়ােমি  এেটনেড  িসে ম 

াপেনর িনিম  বােজেট েয়াজনীয় অেথর সং ান 
রাখা হেয়েছ।

অিফস সময় চী যথাযথভােব 
অ সরেণর িবষেয় িডিভশনাল 
এবং িবভাগীয় ধানগণেক তৎপর 
ও সেচ  থাকেত হেব।

সকল মহা ব াপক

৬.৩। মিডক াল িবভাগ :
সভায় িচিকৎসা য় বােজট সীমার মে  পিরচালন 
ও িনয় েণর িবষেয় আেলাচনা হয়। কা ািনর 
িচিকৎসকগণ ক ক যথাযথ িচিকৎসা সবা দান 
এবং পাশাপািশ বােজট সীমার মে  িচিকৎসা য় 
িনয় েণর িবষেয় সকল কমকতা ও কমচারীর 
সািবক সহেযািগতা ত াশা করা হয়। 

কা ািনর িচিকৎসকগণ ক ক 
যথাযথ িচিকৎসা সবা দান এবং 
বােজট সীমার মে  িচিকৎসা য় 
িনয় েণ সকলেক সািবক 
সহেযািগতা করেত হেব। 

সকল মহা ব াপক/উপ-
মহা ব াপক/ ড  চীফ 
মিডক াল অিফসার, 
কা ািনর সকল মিডক াল 

অিফসার এবং সংি  
কিম

৪



৬.৪। মানবস দ িবভাগ:
মহা ব াপক (অপােরশন) সভার ি  আকষণ 
কের বেলন য, কা ািনর লাকবল সংকট 
এতটাই কট হেয়েছ য তা এখন কা ািনর 
এক  অপােরশনাল চ ােল  হেয় ািড়েয়েছ। ফেল, 
িনেয়াগ কায মেক িবেশষ  িদেয় তরাি ত 
করা েয়াজন মেম িতিন সভায় অিভমত কাশ 
কেরন। আেলাচনা েম মহা ব াপক (অথ ও 
িহসাব) ার িডিভশেনর জনবল সংকেটর িবষয়  
উে খ কের িনেয়াগ ি য়া ত স াদেনর অতীব 

েয়াজনীয়তার কথা ন া  কেরন। সভা অবিহত 
হয় য, কমকতা িনেয়াগ সং া  িলিখত 
পরী াস েহর ফলাফল েয়ট/আইিবএ থেক 
ইিতমে  পাওয়া গেছ এবং ভাইভা হেণর িত 
চলেছ। কমচারী িনেয়াগ িব ি র িবপরীেত 
আেবদন হেণর সময় ১৫ িডেস র তািরেখ শষ 
হেয়েছ। 

কা ািনর পিরচালনা পষেদর 
িনেদশনা অ যায়ী কমকতা-
কমচারী িনেয়াগ কায ম ু ও 
যথাযথভােব এবং অিত ত 
স  করেত হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)/
উপ-মহা ব াপক 
(এইচআর)

৭.০। আিথক ও িহসাব কায ম :
৭.১। সভােক অবিহত করা হয় য, কা ািনর 

অপােরশনাল য় িবেশষ কের অিধকাল ভাতা, 
ণ ও মেনাহারী, যাতায়াত খরচ, আ ায়ন য়, 

যানবাহন ভাড়া ও মরামত য়, িপওএল ( ালািন 
য়), এ/িডএ ইত ািদ খােতর য় সরকাির 

িস া  ও পে াবাংলার িনেদশনা যথাযথভােব 
অ সরেণর জ  সকলেক আরও সেচ  হওয়া 

েয়াজন। 

সকল কার য় সংেকাচন এবং 
বােজট সীমার মে  য় িনয় ণ 
ও পিরচালেন সরকাির িস া / 
পে াবাংলার িনেদশনা 

যথাযথভােব অ সরণ করেত 
হেব। 

সকল মহা ব াপক/ উপ-
মহা ব াপক/ িফ  ইনচাজ

৮.০। কা ািন সিচবালয় :
৮.১। ই-নিথ সং া  ফাকাল পেয়  উপ-মহা ব াপক 

( রেকৗশল) সভােক অবিহত কেরন য, ই-নিথর 
আপে ড ভাসন িডিজটাল নিথর (িড-নিথ) উপর 
কা ািনর কমকতােদর অংশ হেণ ইিতমে  

কেয়ক  িশ ণ কায ম স  হেয়েছ। 
সরকােরর িড-নিথ বা বায়ন কিম  ক ক 
ফ য়াির ২০২২ মােসর শেষর িদেক 

িবিজএফিসএল-এর জ  িড-নিথ চা  করা হেব 
বেল আশা করা যাে । 

ই-নিথর আপে েডড ভাসন 
িডিজটাল নিথর উপর িশ ণ 
এবং িবিজএফিসএল- ক একেসবা 
কায েমর সােথ স ৃ করেণর 
িবষেয় েয়াজনীয় কায ব া 

হণ করেত হেব।

সকল মহা ব াপক/ উপ-
মহা ব াপক/ ক  
পিরচালক

৯.০। বািষক কমস াদন ি :
৯.১। সভােক অবিহত করা হয় য, APA এর 

আওতাধীন কৗশলগত িবষয়স হ যথা: জাতীয় 
াচার কৗশল (NIS), ই-গভ া  ও উ াবন 

(E-Gov. & Innovation), অিভেযাগ 
িতকার ব া (GRS), সবা দান িত িত 

(Citizen Charter), ত  অিধকার 
(RTI) িতর বা বায়ন সং া  সরকােরর 
যািচত ত /উপা / িতেবদন যথাসমেয় ও 
যথাযথভােব উপ াপন করা হে । 

বািষক কমস াদন ি  APA 
এর ২০২১-২০২২ অথবছেরর 
ল মা ার শতভাগ (১০০%) 
অজেন সংি  সকলেক সেচ  
হেত হেব। 

সকল মহা ব াপক/ উপ-
মহা ব াপক/ ক  
পিরচালক

কা ািনর কায ম সং া  আেলাচনা শেষ কা ািন সিচব/মহা ব াপক-চলিত দািয়  জনাব মাঃ হাবী র রহমান
এবং মহা ব াপক ( শাসন)-চলিত দািয়  জনাব মাঃ মাহ ন নবী িনজ িনজ ব ে  কা ািনর কােজ আ িনেবিদত
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থাকার ত য়  কের সকেলর সািবক সহেযািগতা ত াশা কেরন। পরবত  পযােয় কা ািনর উপ-মহা ব াপক
(জনসংেযাগ) জনাব মাঃ ৎফর রহমান ১৮-০২-২০২২ তািরখ অবসর-উ র েত যােবন মেম সভা অবিহত হয়। এ
পিরে ি েত, কা ািনর মহা ব াপকগণসহ উপি ত অ া  কমকতাগণ আেলাচনায় অংশ হণ কের কমজীবেন ার
একা তা ও আ িরকতার িবষয়  রণ কেরন এবং দীঘিদেনর একসােথ পথচলায় সংঘ ত ল- াি  মা র ি েত
দখার অ েরাধ জানান। সভায় উপ-মহা ব াপক (জনসংেযাগ) জনাব মাঃ ৎফর রহমােনর া , দীঘা  এবং র
অবসেরা র জীবন কামনা করা হয়।  

পিরেশেষ, ব াপনা পিরচালক দেশর কেরানা পিরি িতেত সতকতার সােথ যথাযথ া িবিধ মেন চলার জ
পরামশ দান কেরন। কা ািনর উ য়ন ও অ গিত অ াহত থা ক - এ আশাবাদ  কের সকলেক ধ বাদ
জািনেয় িতিন সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

তািরখ, া ণবািড়য়া
৬ মাঘ, ১৪২৮
২০ জা য়াির, ২০২২

 

মাঃ তৗিফ র রহমান ত  
ব াপনা পিরচালক

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.৮৭৬.৪২.০০১.২২.১১ তািরখ: 
২৭ জা য়াির ২০২২

১৩ মাঘ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
২) উপ-মহা ব াপক ও ক  পিরচালক (সকল), িবিজএফিসএল।
৩) ব াপক ( মঘনা), মঘনা িফ  , বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
৪) ব াপক (সম য়), ব াপনা পিরচালেকর দ র , বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
৫) উপ- ব াপক, িসিলম র া , বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড

 

মাঃ হাবী র রহমান 
কা ানী সিচব/মহা ব াপক (চলিত দািয় )
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