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বাংলােদশ �াস িফ�� �কা�ানী িলিমেটড 

(�পে�াবাংলার এক� �কা�ানী) 

জনসংেযাগ িবভাগ

...

সভাপিত
�মাঃ �তৗিফ�র রহমান ত� 

 �ব�াপনা পিরচালক
সভার তািরখ ১৪ �ফ�য়াির, ২০২২
সভার সময় ১০.০০ ঘ�কা
�ান ভা���য়াল �াটফম �
উপি�িত �রকেড �ড

সভাপিত �ফ�য়াির, ২০২২ মােস অ�ি�ত �কা�ািনর ৬৩তম মািসক সম�য় সভায় সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন।    

আেলাচনা:

সভায় ২০-১-২০২২ তািরেখ অ�ি�ত  �কা�ািনর ৬২তম  ভা���য়াল  সম�য় সভার িস�া�স��হর বা�বায়ন অ�গিতসহ  অ�া� িবষেয়  িন��প

আেলাচনা, পয �ােলাচনা ও িস�া� �হীত হয় :

�ঃনং আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী
২.০। অপােরশন িডিভশন:   
২.১।
 

সভােক অবিহত করা হয় �য, �কা�ািনর হাইে�সার
পাইপলাইেনর উপর�/সংল� �িমর উপর িনিম �ত
অৈবধ �াপনা উে�েদর লে�� �া�ণবািড়য়া �জলা
�শাসেনর সােথ �যাগােযাগ অ�াহত আেছ।
পাশাপািশ �কা�ািনর �িম িচি�ত কের �ায়ী ��ঁ
বসােনা হে� এবং িনয়িমত মিনটিরং এর জ�
এক� কিম� গঠন করা হেয়েছ।

�কা�ািনর হাইে�সার পাইপলাইেনর
উপর�/সংল� �িমেত িনিম �ত অৈবধ
�াপনা উে�েদর �ব�া করেত হেব
এবং ভিব�েত �কা�ািনর জায়গায়
�াপনা িনম �ােণর কায ��ম পিরলি�ত
হেল তৎ�ণাৎ পদে�প �হণ করেত
হেব। 

মহা�ব�াপক 
(�শাসন)/
(অপােরশন)/
উপ-
মহা�ব�াপক
(িততাস-দঃ)/
(িনরাপ�া)।

২.২। সভােক অবিহত করা হয় �য, িবিজএফিসএল-এর
িনরাপ�া �ব�া �জারদারকরেণ �ধান কায �ালয়
এবং িততাস িফে�র জ� িসিস�িভ সং�েহর জ�
�য় কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। 
 
বাখরাবাদ, হিবগ� এবং নরিসংদী িফে�র জ�
�েয়াজনীয় সং�ক িসিস�িভ সং�েহর িনিম�
�লধনী বােজেট অেথ �র সং�ান রাখা হেয়েছ। 

�ধান কায �ালয় 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�

৩.০। পিরক�না ও উ�য়ন িডিভশন :   
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�ঃনং আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী
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 কািরগির
��ায়ন কাজ স�� হেয়েছ এবং আিথ �ক
��ায়েনর কাজ �� হেয়েছ।  
 
বাখরাবাদ এবং �মঘনা িফে�  ETP  �াপেনর
লে�� �লধনী বােজেট অেথ �র সং�ান রাখা হেয়েছ
মেম � িফ� ইনচাজ�গণ 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। ইিতমে� স�িত সমা� ৭� �েপর
ওয়াক�ওভার �কে�র  left-over  মালামাল
��ারস িবভােগর অধীেন এেসেছ। উ� মালামােলর
মে� �বহার উপেযাগী মালামােলর তািলকা �ণয়ন
করা হেয়েছ। 
 
�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 

৩.৩। সভােক অবিহত করা হয় �য, বাখরাবাদ িফে�
িডপ-অেয়ল খনন �কে�র িডিপিপ �ণয়ন
�ি�য়াধীন আেছ। �ণীত� িডিপিপ-�ত বাখরাবাদ
িফে�র �লােকশন-িব �ত ��ার িনম �ােণর িবষয়�
সংেযাজন িবেবচনাধীন আেছ। 
 
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 �ণীত� িডিপিপ-�ত
বাখরাবাদ িফে�র �লােকশন-িব �ত
��ার িনম �ােণর িবষয়� সংেযাজন
করা �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)
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�ঃনং আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী
৪.২। সভােক অবিহত করা হয় �য, ওেয়ব �াউেড িবিভ�

িডিভশন/িবভােগর ডাটা ��ােরেজর চািহদা সং�হ
করা হেয়েছ। তদ�যায়ী �কা�ািনর জ� ১০০ িজিব
পিরমােণর ওেয়ব �াউড সং�হ করা হে�।

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

৫.০। �টকিনক�াল সািভ �েসস িডিভশন:   
৫.১। সভােক অবিহত করা হয় �য,  �কা�ািনর িবিভ�

�াপনায় �রেনা/ভা�া/ জংধরা �ন, �ছড়া-ফাড়া
তার, �েণ ধরা কাঠ ইত�ািদ ধরেণর মালামাল
অপসারেণর �ব�া �হণ করা হে�।

�কা�ািনর িবিভ� �াপনায় থাকা
�রেনা/ভা�া/জংধরা �ন, �ছড়া-
ফাড়া তার, �েণ ধরা কাঠ ইত�ািদ
ধরেণর মালামালস�হ অপসারেণর
মা�েম িফ�/�াপনার পির�ার-
পির��তা অ�াহত রাখেত হেব। 

সকল  মহা�ব
�াপক এবং
সকল িফ�
ইনচাজ�

৬.০। �শাসন িডিভশন:   
৬.১। সভােক অবিহত করা হয় �য, কম �কত�া ও

কম �চারীেদর সািভ �স �রকড � সফটওয়�ােরর
�ম��বাের সি�েবিশত� ডাটােবজ ছক
মহা�ব�াপকগেণর সভায় উপ�াপন করা হে�।  

কম �কত�া ও কম �চারীেদর সািভ �স
�রকড � সং�হীত সফটওয়�ােরর
মা�েম   ��ু ও যথাযথভােব
পিরচালন করেত হেব।
 
সািভ �স �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 অেথ �র
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 কম �কত�া ও কম �চারীর
সািব �ক সহেযািগতা �ত�াশা করা হয়। 

 
�কা�ািনর িচিকৎসকগণ ক��ক
যথাযথ িচিকৎসা �সবা �দান এবং
বােজট সীমার মে� িচিকৎসা �য়
িনয়�েণ সকলেক সািব �ক 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�
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�ঃনং আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী
৬.৪। মানবস�দ িবভাগ:

সভােক অবিহত করা হয় �য, �কা�ািনর �লাকবল
সংকেটর বত�মান অব�া িবেবচনা কের িনেয়াগ
কায ��ম তরাি�ত করা �েয়াজন।

 
�কা�ািনর পিরচালনা
পষ �েদর  িনেদ �শনা অ�যায়ী কম �কত�া-
কম �চারী িনেয়াগ  কায ��ম ��ু ও
যথাযথভােব এবং অিত �ত স��
করেত হেব। 

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

৭.০। আিথ �ক 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 িনেদ �শনা যথাযথভােব
অ�সরেণর জ� সকেলর সেচ� হওয়া �েয়াজন। 
 

সকল �কার �য়  সংেকাচন
এবং  বােজট সীমার
মে�  �য়  িনয়�ণ ও  পিরচালেন
সরকাির িস�া�/ �পে�াবাংলার
িনেদ �শনা 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 ভাস �ন িডিজটাল নিথর (িড-নিথ)
উপর �কা�ািনর কম �কত�ােদর অংশ�হেণ �িশ�ণ
কায ��ম চলমান আেছ। সরকােরর িড-নিথ
বা�বায়ন কিম� ক��ক সহসাই িবিজএফিসএল-এর
জ� িড-নিথ চা� করা হেব বেল আশা করা যাে�। 
 

ই-নিথর আপে�েডড ভাস �ন িডিজটাল
নিথ বা িড-নিথর উপর �িশ�ণ
অ�াহত রাখেত হেব।
িবিজএফিসএল-এ িড-নিথ �ত
চা�করেণর িনিম� �যাগােযাগ
অ�াহত রাখেত হেব। 

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

৯.০। বািষ �ক কম �স�া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�। 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� APA এর
২০২১-২০২২ অথ �বছেরর ল��মা�ার
শতভাগ (১০০%) অজ�েন সংি��
সকলেক সেচ� হেত হেব। 

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

সভার সভাপিত �ব�াপনা পিরচালক �েকৗ. �মাঃ �তৗিফ�র রহমান ত� আগামী ২৭-২-২০২২ তািরখ  অবসর-উ�র ��েত গমন করেছন বেল

অ�কার সভা� ত�র সব �েশষ সম�য় সভা হে�। �েকৗ. �মাঃ �তৗিফ�র রহমান ত�-র অবসর �হেণ �কা�ািনেত �য ��তার �ি� হেব তা �রণ হবার

নয় িবধায় �কা�ািনর মহা�ব�াপকগণ এবং উপ-মহা�ব�াপক ও �ক� পিরচালকগণ সভায় ত�র �দ� কম �জীবেনর উপর িক�টা �িতচারণ কেরন।

�কা�ািনর �িত ত�র িন�া, দ�তা এবং একা�তার অন� উদাহরণস�হ �িতচারণ করার পাশাপািশ অিভ� �ন��, অিভভাবক�লভ আচরণ এবং

�জনশীল মন-মানিসকতার িবষয়�েলা মেন কের ত�র �িত আ�িরকভােব ��া�াপণ করা হয়  এবং একইসােথ দীঘ �িদেনর পথচলাকােল সংঘ�ত

সকেলর �ল-�াি�স�হ �মা��র �ি�েত �দখার অ�েরাধ জানােনা হয়। �ব�াপনা পিরচালক সািব �ক সহেযািগতার জ� �কা�ািনর সকল কম �কত�া ও

কম �চারীর �িত অেশষ �ত�তা �কাশ কেরন। িতিন �কা�ািনর �িত গভীর মম�েবাধ এবং আ�িরকতার অ�শীলন অ�াহত রাখার জ� সকেলর

�িত িবেশষভােব অ�েরাধ জানান। সভায় �ব�াপনা পিরচালক জনাব �মাঃ �তৗিফ�র রহমান ত�র ��া��, দীঘ �া� এবং ��র অবসেরা�র জীবন

কামনা করা হয়।  
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পিরেশেষ, �কা�ািনর উ�য়ন ও অ�গিত অ�াহত থা�ক - এ আশাবাদ �� কের সকলেক ধ�বাদ জািনেয় �ব�াপনা পিরচালক সভার সমাি�

�ঘাষণা কেরন। 
 

তািরখ, �া�ণবািড়য়া

১ ফা�ন, ১৪২৮

১৪ �ফ�য়াির, ২০২২

 
 

�মাঃ �তৗিফ�র রহমান ত� 
 

�ব�াপনা পিরচালক

�ারক ন�র: ২৮.১০.১২১৩.৮৭৬.৪২.০০১.২২.২৮ তািরখ: 
 

২০ �ফ�য়াির ২০২২

৭ ফা�ন ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 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�)


