
"�াস জাতীয় স�দ। এর অপচয় �রাধ কের জাতীয় দািয়� পালন ক�ন।"

বাংলােদশ গ�াস িফ�স্ �কা�ানী িলিমেটড 
(�পে�াবাংলার এক�ট �কা�ানী) 
সাধারণ �শাসন শাখা

“�ালািনর সা�য়, আগামীর স�য়”

িবষয়ঃ িব�জএফিসএল এর �নিতকতা কিম�টর ��মািসক (অে�াবর-িডেস�র, ২০১৯) সভার
কায �িববরণী।

সভাপিত �মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহাব�ব�াপক (�টকিনক�াল সািভ�েসস) ও সভাপিত, �নিতকতা কিম�ট, িব�জএফিসএল

সভার তািরখ ২২.১২.২০১৯
সভার সময় দুপুর-২.৩০ ঘ�টকা
�ান িম�টং �ম, �ধান কায �ালয়, িব�জএফিসএল
উপি�িত কিম�টর সদস�ব�ৃ (সংযু�� অনুযায়ী)

২২.১২.২০১৯ তািরেখ �কা�ািনর �নিতকতা কিম�টর ��মািসক (অে�াবর-িডেস�র, ২০১৯) সভা
�কা�ািনর িম�টং �েম কিম�টর সভাপিত, জনাব �মাঃ আমীর ফয়সাল, মহাব�ব�াপক (�টকিনক�াল
সািভ�েসস)-এর সভাপিতে� অনু��ত হয়। সভার ��েত সভাপিত সবাইেক �াগত জািনেয় কিম�টর
সদস�-সিচবেক আেলাচনা �� করার জন� িনেদ�শনা �দান কেরন। সভায় িনে�া� িবষয়সমূহ
আেলাচনা করা হয়:
         
১.০ আেলাচনা :
১.১। কিম�টর সদস�-সিচব সভােক অবিহত কেরন �য,গত ২৫.১১.২০১৯ তািরেখ �পে�াবাংলায় অনু��ত
�নিতকতা কিম�টর সভার িস�া� অনুযায়ী বাংলােদশ গ�াস িফ�স্  �কা�ানী �ুল এ� কেলেজ সততা
��ার �াপেনর কাজ যথাসমেয় স�াদন করেত বলা হেয়েছ। তাছাড়া, সিচবালয় িনেদ�শমালা ২০১৪
অনুযায়ী নিথর ��িণ িবন�াস কের পুরােনা অ�েয়াজনীয় নিথ িবন�করেণর জন� িব�জএফিসএল-�ক
িনেদ�শনা �দান করা হয়। িব�জএফিসএল এর �নিতকতা কিম�টর সভাপিত ও বাংলােদশ গ�াস িফ�স্ 
�কা�ানী �ুল এ� কেলজ এর গভিণ �ং বিডর সভাপিত জনাব �মাঃ আমীর ফয়সাল, মহাব�ব�াপক
(�টকিনক�াল সািভ�েসস) সভােক অবিহত কেরন �য, বাংলােদশ গ�াস িফ�স্  �কা�ানী �ুল এ�
কেলেজ ইত:মেধ�ই সততা ��ার �াপন করা হেয়েছ। িতিন আেরা অবিহত কেরন �য, ��িণ িবন�াসকৃত
পুরাতন অ�েয়াজনীয় নিথ িবন�করেণর জন� িব�জএফিসএল-এ এক�ট ��া��ং কিম�ট গঠন করা
হেয়েছ এবং উ� কিম�টর মাধ�েম ইত:মেধ� অেনক পুরাতন অ�েয়াজনীয় নিথ িবন� করা হেয়েছ।  
     
১.২। কিম�টর সদস�-সিচব সভােক অবিহত কেরন �য,গত ২৫.১১.২০১৯ তািরেখ �পে�াবাংলায় অনু��ত
�নিতকতা কিম�টর সভার িস�া� অনুযায়ী �কা�ািন হেত �দিনক প��কায় �যসব িব�ি�, িব�াপন
ইত�ািদ �দয়া হয়, �সখােন দুন�িত িবেরাধী ছড়া, নীিতকথা, নীিতবাক� ইত�ািদ �কােশর কায �কর ব�ব�া
�হণ করেত বলা হেয়েছ।



   
১.৩। সভায় জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না-২০১৯-২০২০ এর ২য় �কায়াট�ােরর বা�বায়ন
অ�গিত িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। সভায় অবিহত করা হয় �য, সুশাসন �িত�ার িনিম�
ইত:মেধ�ই অংশীজেনর (stakehoilders) অংশ�হেণ সভা অনু��ত হেয়েছ, কম �কত�া-কম �চািরেদর
অংশ�হেণ চাকির সং�া� �িশ�ণ আেয়াজেনর ব�ব�া �হণ করা হেয়েছ এবং �সবার সহজীকৃত
�েসস ম�াপ ওেয়বসাইেড আপেলাডকরণ ও অিভেযাগ বা� �াপন ���য়াধীণ রেয়েছ।

২.০ িস�া�:
২.১।��িণ িবন�াসকৃত পুরাতন অ�েয়াজনীয় নিথ িবন�করেণর জন� সংি�� কিম�টেক যথাসমেয়
অবিহতকরেত হেব।
       
২.২।  �কা�ািন হেত �দিনক প��কায় �যসব িব�ি�, িব�াপন ইত�ািদ �দয়া হয়, �সখােন দুন�িত
িবেরাধী ছড়া, নীিতকথা, নীিতবাক� ইত�ািদ �কােশর কায �কর ব�ব�া �হেণর জন� সংি�� িবভাগেক
অবিহত করেত হেব ।

২.৩। ল��মা�া অনুযায়ী ৩১.১২.২০১৯ তািরেখর মেধ� �সবার সহজীকৃত �েসস ম�াপ ওেয়বসাইেড
আপেলাডকরণ ও যথা�ােন অিভেযাগ বা� �াপন করেত হেব।

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

 
�মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহাব�ব�াপক (�টকিনক�াল সািভ�েসস) ও সভাপিত, �নিতকতা কিম�ট, িব�জএফিসএল

�ারক ন�র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.১৯.৬৪৫
তািরখ: 
২৬ িডেস�র ২০১৯
িবতরণ (�জ��তার
�মানুসাের নয়) : 
১) মহাব�ব�াপক (সং�াপন) ও �ফাকাল পেয়�, �নিতকতা কিম�ট, �পে�াবাংলা
২) সকল সদস�, �নিতকতা কিম�ট, িব�জএফিসএল।
৩) ব�ব�াপক (আইডি�উ�ট), িব�জএফিসএল (ওেয়বসাইেট �কােশর জন�)।

 
�মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহাব�ব�াপক (�টকিনক�াল সািভ�েসস) ও সভাপিত, �নিতকতা কিম�ট, িব�জএফিসএল

১১ �পৗষ ১৪২৬


