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

সাধারণ শাসন শাখা

িবিজএফিসএল এর নিতকতা কিম র মািসক (এি ল- ন, ২০২১) সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ আমীর ফয়সাল 
 মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

সভার তািরখ ০৪.০৫.২০২১
সভার সময় সকাল ১১:৩০ ঘ কা

ান অনলাইন ম িম ং
উপি িত নিতকতা কিম র সদ

০৪.০৫.২০২১ তািরেখ কা ািনর নিতকতা কিম র মািসক (এি ল- ন, ২০২১) সভা অনলাইন ম িম ং
(Meeting ID 5543790282) এ কিম র সভাপিত, জনাব মাঃ আমীর ফয়সাল, মহা ব াপক ( টকিনক াল
সািভেসস)-এর সভাপিতে  অ ি ত হয়। সভার েত সভাপিত সবাইেক াগত জািনেয় কিম র সদ -সিচবেক
আেলাচনা  করার জ  িনেদশনা দান কেরন। সভায় িনে া  িবষয়স হ আেলাচনা করা হয়:

১.০আেলাচনাআেলাচনা
১.১। জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২০-২০২১ এর ৪থ কায়াটার (এি ল- ন, ২০২১)-এর ল মা া কিম র
সদ -সিচব সভায় উ াপন কেরন এবং সভােক অবিহত কেরন য, ৪থ কায়াটােরর কিতপয় ল মা া অজন করা হেয়েছ
এবং কিতপয় কায ম বা বায়নাধীন রেয়েছ। এ পযােয় সভাপিত মেহাদয় িনেদশনা দান কেরন য, ৪থ কায়াটােরর
যসকল ল মা া বা বায়ন করা হয়িন সসকল ল মা া িনধািরত সমেয়র মে ই বা বায়ন করেত হেব।
     
 ১.২। কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ৪থ কায়াটাের   সবা দান িত িত
(িস েজন  চাটার) বা বায়ন ও ওেয়বসাইেট কােশর ল মা া িনধািরত আেছ। এ িবষেয় নিতকতা কিম র সদ  ও
সবা দান িত িত (িস েজন  চাটার) বা বায়ন কিম র আহবায়ক জনাব মাঃ জািকর হােসন তরফদার, উপ-
মহা ব াপক (িততাস িফ -দি ণ)- ক ি  আকষণ করা হেল িতিন সভােক জানান য, িস েজন  চাটার
হালনাগাদকরেণর কাজ ায় শষ পযােয় আেছ, হালনাগাদকরেণর কায স ে র পর িনধািরত সমেয়র মে ই িস েজন
চাটার ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব। 

১.৩ সভায় কিম র সদ -সিচব আেরা অবিহত কেরন য, চলিত অথবছেরর ৪থ কায়াটােরর ল মা া অ যায়ী াচার
র ার দােনর িবষয়  অ  আেছ। এ িবষেয় সভাপিত মেহাদয় বেলন য, িনধািরত সমেয়র মে ই াচার র ার
দান করেত হেব। িতিন আেরা িনেদশনা দান কেরন য, াচার র ার দােনর জ  যসকল ি য়া অ সরণ করা
েয়াজন, ব হেতই স লে  ব া হণ করেত হেব। 

 ২.০িস ািস া :
২.১। ৪থ কায়াটােরর যসকল ল মা া বা বায়ন করা হয়িন সসকল ল মা া িনধািরত সমেয়র মে ই বা বায়ন
করেত হেব।
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 ২.২।  ৩০ ন, ২০২১ এর মে ই সবা দান িত িত (িস েজন  চাটার) বা বায়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ করেত
হেব। 

 ২.৩। ৪থ কায়াটােরর ল মা া অ যায়ী যথাসমেয় াচার র ার দান ও ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব। 

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

 

মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস) ও

সভাপিত, নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৩২.৩৩.০০১.২১.৩৪৫ তািরখ: 
০৮ ম ২০২১

২৫ বশাখ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহা ব াপক (পিরক না কৗশল) ও ফাকাল পেয় , নিতকতা কিম , পে াবাংলা, ঢাকা।
২) সকল সদ , নিতকতা কিম , িবিজএফিসএল।
৩) ব াপক (আইডি উ ), িবিজএফিসএল (ওেয়বসাইেট কােশর জ )।

 

মাঃ আমীর ফয়সাল 
মহা ব াপক ( টকিনক াল সািভেসস)
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