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

জনসংেযাগ িবভাগ

...

সভাপিত মাঃ তৗিফ র রহমান ত  
 ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ২১ ন, ২০২১
সভার সময় সকাল ১০.৩০ ঘ কা

ান ভা য়াল াটফম
উপি িত সকল িডিভশনাল ও িবভাগীয় ধান, ক  পিরচালক এবং িফ / াপনা ইনচাজ।

সভাপিত ন, ২০২১ মােস অ ি ত কা ািনর ৫৫তম মািসক সম য় সভায় উপি ত সকলেক েভ া জানান। িতিন দেশর কেরানা পিরি িতর
আবারও অবনিত হে  িবধায় সকলেক া িবিধ মেন চলার এবং সাবধানতা অবল েনর জ  পরামশ দান কেরন।  

আেলাচনা:
সভায় ২০-০৫-২০২১ তািরেখ অ ি ত কা ািনর ৫৪তম 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।
২.১।

অপােরশন িডিভশন::
উপ-মহা ব াপক (িনরাপ া) সভােক অবিহত কেরন য, 
কা ািনর হাইে সার পাইপলাইেনর উপর /সংল  
িমেত ানীয় জনসাধারণ ক ক িনিমত অৈবধ াপনা 

উে েদর িবষেয় জলা শাসেনর এিডএম এর সােথ 
আেলাচনা হেয়েছ। া ণবািড়য়া জলা শাসক মেহাদয় ও 
জলার সংি  কমকতােদর সােথ কা ািন ক পে র 
এক  পযােলাচনা সভা কের অিচেরই পরবত  পদে প 
হণ করা হেব। িতিন কা ািনর িবিভ  িফ / াপনা 

সেরজিমেন পিরদশন কেরেছন। িতিন অিভমত কাশ 
কেরন য, কামতা ও মঘনা িফ  াপনায় এবং িততাস-১ 
থেক গাকণঘাট পয  এলাকায় কা ািনর য সকল 
সীমানা রেয়েছ স েলা না ািরং, লােগা বহার বা 
রংকরেণর মা েম িনিদ ভােব িচি ত করা যেত 
পাের। 

া ণবািড়য়া জলা শাসেনর সােথ 
আেলাচনা কের কা ািনর হাইে সার 
পাইপলাইেনর উপর /সংল  িমর অৈবধ 

াপনা উে েদর ব া করেত হেব;

কা ািনর িবিভ  সীমানা িপলার 
না ািরং, লােগা বহার বা রংকরেণর 
মা েম িনিদ ভােব িচি ত করার 
িবষেয় েয়র া লনসহ াবনা 
মহা ব াপক ( শাসন) বরাবর 
উপ াপন করেত হেব; এবং

িনেয়ািজত ওয়াচ ানেদর দািয়  পালেনর 
িবষয়  িনি ত করা, দািয়  অবেহলার 
জ  ওয়াচ ান পিরবতন করাসহ 
সািবকভােব কা ািনর িনরাপ া 
িবভােগর তদারিক আরও ি  করেত 
হেব। 

মহা ব াপক ( এস)/( শাসন)/ 
(অপােরশন)

এবং
উপ-মহা ব াপক (িততাস-দঃ)/ 

( রেকৗশল)/ (িনরাপ া)

১



২.২। সভায় সািবক িনরাপ ার ােথ িততাস এ, িব, িস 
 লােকশেনর এবং ধান কাযালেয়র বাউ াির ওয়ােলর 
সং ােরর েয়াজনীয়তার িবষেয় আেলাচনা হয়। িততাস-
িব লােকশেন িজএম ডরিমটিরর দি ণ পা  দয়াল 
হেল গেছ িবধায় স  মরামত বা সং ার করা েয়াজন 
মেম সভায় উে খ করা হয়। তাছাড়া, দয়াল টপেক েবশ 
ঠকােনার জ  কা ািনর সকল িফ / াপনার বাউ াির 
ওয়ালস েহর উপের রাউ - শপ াটাতােরর বড়া াপন 
করা যেত পাের মেম অিভমত  করা হয়। 
মানস ভােব এ কাজ  স  করা যেত পাের এবং য 
সকল সরকাির িত ান এ প াটাতােরর বড়া 
সংেযাজন কেরেছ, তা পিরদশন কের অিভ তা হণ করা 
যেত পাের মেম মতামত দান করা হয়।

িততাস-িব লােকশেনর ব-দি ণ পা  
িত  বাউ াির ওয়াল সং ােরর 

উে াগ হণ করেত হেব; এবং

 বাউ াির ওয়ােলর উপের রাউ - শপ 
াটাতােরর বড়া াপেনর িনিম  িবিভ  

সরকাির িত ান পিরদশন কের 
অিভ তা হণ করা যেত পাের। বােজেট 

েয়াজনীয় অেথর সং ান রেখ 
পযায় েম সকল িফ / াপনায় রাউ -
শপ াটাতােরর বড়া িত াপেনর 
উে াগ হণ করেত হেব। 

মহা ব াপক ( এস)/( শাসন)/ 
(অপােরশন)

এবং
উপ-মহা ব াপক (িততাস-দঃ)/ 

( রেকৗশল)/ (িনরাপ া)

২.৩। সভায় উে খ করা হয় য, া ণবািড়য়া  িব েরাড থেক 
আখাউড়া পয  আ ঃেদশীয় হাইওেয় িনমাণ কাজ চলমান 
থাকায় কা ািনর ধান কাযালেয়র েবশ েখ 
জলাব তা ি  হে । এ পিরি িত থেক উ রেণর জ  
কা ািনর অ ব ত কিসং পাইপ বহার কের পািন 

েনেজর সামিয়ক ব া হণ করা যেত পাের মেম 
সভায় অিভমত  করা হয়। 

সরকার ক ক আ ঃেদশীয় হাইওেয় 
িনমাণ কাজ পিরচালনাকালীন সমেয় 
কা ািনর ধান কাযালেয়র েবশ েখর 
জলাব তা রীকরেণর িনিম  কা ািনর 
অ ব ত কিসং পাইপ বহার কের 
পািন েনেজর সামিয়ক ব া হণ 
করেত হেব এবং এ কাজ স াদেন 
সংি  িবভাগস হেক সািবক সহেযািগতা 

দান করেত হেব। 

মহা ব াপক ( এস)/( শাসন)/ 
(অপােরশন)

এবং
উপ-মহা ব াপক (িততাস-দঃ)/ 

( রেকৗশল)/ (িনরাপ া)

২.৪। উপ-মহা াপক (িনরাপ া) সভােক অবিহত কেরন য, 
কিপআই িত ােনর বতমান িনরাপ া িঁক িবেবচনায় 
িবিজএফিসএল-এর িনরাপ া ব া জারদার করার 
িনিম  কা ািনর সকল িফ / াপনােক িব ত পিরসের 
িসিস িভর আওতা  করার উে াগ নয়া হেয়েছ। এ 
িবষেয় কা ািনর গ ত কিম  ক ক সকল িফ / াপনা 
সেরজিমেন পিরদশন করা হে । কিম র িতেবদন 
ততম সমেয় উপ াপন করা হেব মেম সভােক জানােনা 

হয়।

কিপআই িত ান িহেসেব 
িবিজএফিসএল-এর িনরাপ া ব া 
জারদার করার িনিম  কা ািনর সকল 
িফ / াপনােক িব ত পিরসের 
িসিস িভর আওতা  করার িবষেয় 
গ ত কিম র িতেবদন যথাশী  
উপ াপন করেত হেব।

মহা ব াপক ( শাসন)/(অপােরশন)
এবং

সংি  কিম

২.৫। আেলাচনাকােল কা ািনর ধান কাযালয়সহ িবিভ  
িফ / লােকশেনর পির ার-পির তার িবষেয় 
মতিবিনময় হয়। পির ার-পির তার জ  সকেলর 
সেচতনতা এবং সহেযািগতা অত  েয়াজনীয় িবধায় এ 
িবষেয় িডিভশনাল এবং িবভাগীয় ধানগেণর 
মা েভশনাল পদে প ত াশা করা হয়। িবেশষ কের 
অিফস এলাকায় যন ময়লা-আবজনা পির  না হয়। 
তাছাড়া, িততাস-িস লােকশেন িবিভ  মালামােলর 
ইত ত-িবি  অব া িব করণ, িততাস-এ ও িব এর 

ধান ফটক য় আ িনকীকরণ, ধান কাযালেয়র স ুখ  
ি ল-বাউ াির ও ফটক আ িনকীকরণ িত িবষেয় 
উে াগ হণ করা যেত পাের মেম সভায় মতামত  
করা হয়। কা ািনর পস েহ প খনেনর ত সহ 
অ া  ত  সংি  আকাের লাগােনা যেত পাের বেল 
সভায় অিভমত কাশ করা হয়। 

কিপআই িত ান িহেসেব 
িবিজএফিসএল-এর পির ার-পির তার 
িবষেয় সকল িডিভশনাল ও িবভাগীয় 

ধানগণেক আ িরক ও তৎপর হেত হেব 
এবং অধীন  সকেলর সেচতনতা ি র 
জ  ব া হণ করেত হেব।

আপাতত কা ািনর িবিভ  খনন ত 
পস েহ লােগায়াভােব প খনেনর 

ত সহ অ া  ত  সংি  আকাের 
লাগােনা যেত পাের। এ লে  থমত 
িততাস প নং-১, ২ ও ৩ এর সংি  
িববরণ/পিরিচিত াটােনার উে াগ হণ 
করা যেত পাের। 

মহা ব াপক ( শাসন)/(অপােরশন)
এবং

সংি  কিম

২.৬। নরিসংদী িফ  ::
সভােক অবিহত করা হয় য, নরিসংদী িফে র 
লােকশেন-এ ত ক  চলাকালীন সমেয় িনিমত নেশড 
ঘরস হেক কমচারীেদর একক আবাসন িহেসেব বহােরর 
িবষেয় ক প ীয় অ েমাদেনর জ  নিথ উ াপন করা 
হেয়েছ। এ ব া হণ করা গেল রাতন নেশড 
আবাসনস হ খািল করা স ব হেব বেল তীয়মান। 

নরিসংদী িফে র লােকশেন-এ ত ক  
চলাকালীন সমেয় িনিমত নেশড 
ঘরস হেক কমচারীেদর একক আবাসন 
িহেসেব বহােরর িবষেয় 
মহা ব াপকগণ আেলাচনা েম পরবত  
কায ব া হণ করেবন। 

সকল মহা ব াপক এবং
উপ-মহা ব াপক (নরিসংদী) 

৩.০। পিরক না ও উ য়ন িডিভশন :

২



৩.১। মহা ব াপক (পিরক না ও উ য়ন) সভােক অবিহত 
কেরন য, িততাস-িজ লােকশেন ETP াপেনর লে  
ট ার ড েম  ণয়ন করা হেয়েছ। ব াপনা পিরচালক 
মেহাদেয়র সদয় ড়া করণ সােপে  অিচেরই দরপ  
িব ি  কােশর ব া হণ করা হেব। 

িততাস-িজ লােকশেন ETP াপেনর 
লে  যথাশী  দরপ  িব ি  কােশর 

ব া করেত হেব।

মহা ব াপক ( এস)/ 
(িপিড)/( শাসন)/ (অপােরশন) এবং
উপ-মহা ব াপক (ইএস)/(িসিভল)/ 

(িনরাপ া)

৪.০। র ণােব ণ িডিভশন :
৪.১। ব াপক ( মঘনা) সভােক অবিহত কেরন য, নরিসংদী 

িফে র সহেযািগতায় মঘনা িফে র জ ও 
ক ােনজেম  সফটওয় ার সং হ করা হেয়েছ। এক 

স ােহর মে  াথিমক ডাটা এি  কায ম স  হেব। 

নরিসংদী, হিবগ  এবং মঘনা 
িফে র জ  সং হীত ক ােনজেম  
সফটওয় ােরর কাযকর বহার িনি ত 
করেত হেব এবং এর ফল তা স েক 
সভােক অবিহত করেত হেব। 

মহা ব াপক (র ণােব ণ)/ 
(অপােরশন) ও

উপ-মহা ব াপক 
(হিবগ )/(নরিসংদী)/ ( মঘনা)

৪.২। মহা ব াপক (র ণােব ণ) সভােক অবিহত কেরন 
য, কা ািনর ার এ  ইনেভ ির কে াল িবভােগর 
ক ােনজেম  সফটওয় ার র আপে েডশেনর িবষেয় 

সংি  আই  এ পাট গত ৮ ন তািরেখ এেসিছেলন। 
িতিন তার পযেব েণর আেলােক এ িবষেয় হীত  

াবনা অিচেরই পশ করেবন বেল জািনেয়েছন। আই  
এ পাট এর পািরশ পেল তদ যায়ী পরবত  কায ব া 
হণ বক আ মািনক ২ মাস সমেয়র মে  উ  ক 
ােনজেম  সফটওয় ার র আপে েডশন স  করা 

যােব বেল আশা করা যাে । 

ার এ  ইনেভ ির কে াল িবভােগর 
ক ােনজেম  সফটওয় ার র 

আপে েডশন যথাশী  স  করেত হেব।

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

৪.৩। স েম সভায় কা ািনর িডিজটালাইেজশন 
কায েমর অিধকতর িবধা াি র জ  াউড ােরজ 
ভাড়া নয়ার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। কা ািনর 
িবিভ  ণ ত  াউেড ােরজ করা যেত পাের 
বেল সভায় অিভমত  করা হয়। 

কা ািনর িডিজটালাইেজশন কায েম 
াউড ােরজ বহােরর ব া করেত 

হেব। াউড সািভস সং েহর লে  
সািভস াভাইডার িনধারণ, েয়র 

া লন এবং খসড়া নীিতমালা ণয়েনর 
জ  িনে া ভােব কিম  গঠন করা 
হেলা:
১) মহা ব াপক ( এস) - আ ায়ক
২) িডিজএম (এমিব)-সদ
৩) িডিজএম (বাখরাবাদ)-সদ
৪) ব াপক(আইডি উ )-সদ -সিচব

কিম  আগামী ১৫ িদেনর মে  াথিমক 
িতেবদন উপ াপন করেব।

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

ও কিম র সদ

৫৫.০। শাসন িডিভশন:
৫.১। সভােক অবিহত করা হয় য, কা ািনর সাংগঠিনক 

কাঠােমা নিব ােসর সােথ TOE সংেশাধেনর িবষয়  
বােডর িবেবচনা ও অ েমাদেনর ব া নয়া হে । 

কা ািনর সাংগঠিনক কাঠােমা 
নিব ােসর সােথ কি উটার 

সং া  TOE সংেশাধন াব 
পিরচালনা পষদ সভায় উ াপন করেত 
হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)

৫.২। মহা ব াপক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, 
কা ািনর কনেডমেনশন কিম  নগঠন াব সদয় 
অবগিত ও অ েমাদেনর জ  পিরচালনা পষেদর পরবত  
সভায় উপ াপেনর ব া হণ করা হে । 

কা ািনর কনেডমেনশন কিম  নগঠন 
াব সদয় অবগিত ও অ েমাদেনর জ  

পিরচালনা পষেদর পরবত  সভায় 
উপ াপন করেত হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)

৫.৩। িজববষ ও াধীনতার বণ জয় ী উদযাপন উপলে  
কা ািনর সি তকরণ কায ম তথা লাই ং বাড, 
পডাউন, ানার- ফ ন িত অনাকাি ত 

ভাং র/তা েব িবন  হেয় গেছ। এমতাব ায়, িজববষ 
এবং াধীনতার বণ জয় ী সং া  িক  িডসে  বাড 

ধান কাযালেয় াপন করা েয়াজন মেম সভায় অিভমত 
 করা হয়। তাছাড়া, অিফেসর েবশ েখ একপােশ 

িজব কনার এবং অপর পােশ ইনফরেমশন কনার তির 
করা যেত পাের মেম সভায় মতামত কাশ করা হয়।

িজববষ এবং াধীনতার বণ জয় ী 
সং া  িক  িডসে  বাড ধান 
কাযালেয় াপেনর ব া হণ করা 
যেত পাের।

মহা ব াপক ( শাসন)/ কা ািন 
সিচব
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৫.৪। সভােক অবিহত করা হয় য, স জায়েনর মা েম ধান 
কাযালয় ভবেনর সৗ য ি কে  ধান কাযালেয়র ২য় 
তলায় স জ লতা- , গাছ-গাছািলর চারা রাপণ করা 
হেয়েছ। উপ  স জায়ন কায ম কা ািনর িনজ  

ব াপনায় ধান কাযালেয়র ৪থ তলায় এ েটনশন করা 
যেত পাের মেম সভায় অিভমত কাশ করা হয়। 

স জায়েনর মা েম সৗ য ি র জ  
ধান কাযালেয়র ২য় তলার ায় ধান 

কাযালেয়র ৪থ তলায়ও স জ লতা-  
রাপেণর ব া হণ করা যেত পাের। 
তেব, কা ািনর িনজ  ব াপনায় 
এবং মা র পিরবেত কােকািপট 

বহােরর মা েম এ কায ম স ে র 
লে  করণীয় াব উপ াপেনর জ  
সািভেসস িবভাগেক দািয়  দান করা 
হেলা। 

মহা ব াপক ( শাসন) এবং উপ-
মহা ব াপক (সািভেসস) ও সংি  

কিম

৫.৫। উপ-মহা ব াপক (সং াপন) সভােক অবিহত কেরন য, 
কা ািনর সকল ায়ী কমকতা ও কমচারীর সািভস 
রকড িডিজটাল ডাটােবজ আকাের সংর েণর জ  
সং হীত সফটওয় াের াথিমক ডাটা এি  স  হেয়েছ। 
এি ত ডাটা েসিসংেয়র মা েম সফটওয় ার র 
ফল তা পযেব ণকােল সংি  আই  িত ান ক ক 
িক  মিডিফেকশন/আপে েডশেনর েয়াজনীয়তা উপলি  
কের কায ব া হণ কেরেছ। অিচেরই এ  বহােরর 
জ  ড়া করণ করা যােব বেল আশা করা যাে । 

সািভস রকড সফটওয় ার র বহার 
ড়া করেণর লে  কমকতা ও কমচারীর 
য সকল ত  (Database)  এেত 
সংরি ত থাকেব তার তািলকা  এবং 
অপাের ং েসস ত  
 মহা ব াপকগেণর সভায় এবং 

ব াপনা পিরচালক বরাবর উপ াপন 
করেত হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)

৫.৬। মিডক াল িবভাগ :
সভােক অবিহত করা হয় য, কা ািনর কমকতা-
কমচারীেদর কেরানা আ াে র কান ত  বতমােন নই। 
ইমােজি  পিরি িত সামাল দয়ার জ  সম য় সভার 
িনেদশনা মাতােবক পদে প হণ করা হেয়েছ। বতমােন 
কেরানা পিরি িতর তীয় ওেয়ব  হেয়েছ িবধায় 
কেঠারভােব া িবিধ ও িনয়মনীিত মেন চলার জ  
অিধকতর সেচতন হওয়া আব ক মেম সভায় অিভমত 

 করা হয়।

কেরানার পিরি িতর কারেণ মা  
বহার বা তা লক করা হেয়েছ। সকল 

িডিভশনাল এবং িবভাগীয় ধান িনজ 
িনজ অধীন  কমকতা, কমচারী এবং 
আউটেসািসংেদর মা  বহার িনি ত 
করেবন এবং কান প ত য় দখা গেল 
কেঠার ব া হণ করেত হেব।

মহা ব াপক ( শাসন)/ ড  চীফ 
মিডক াল অিফসার/ উপ-

মহা ব াপক (ওেয়লেফয়ার) এবং
কা ািনর সকল মিডক াল 

অিফসার

৫.৭। ব াপনা পিরচালক াগ এিডকশন িবষেয় ার িজেরা 
টলাের  অব ােনর কথা ন  কেরন। কা ািনর 
িফ / াপনার মিডক াল েম ডাপ ট  এর ব া 
রেয়েছ এবং সকল িফ / াপনায় এ িবষেয় গ ত 
কিম স হ সি য় রেয়েছ উে খ কের কা ািনর 
কমকতা ও কমচারীগণেক সেচতনতা ও সাবধানতা 
অবল েনর জ  সভায় আ ান জানােনা হয়।

াগ এিডকশন িতেরােধর জ  এ িবষেয় 
গ ত কিম স হেক অিধকতর তৎপর 
হেত হেব এবং েযাজ  ে  ডাপ ট  
এর ব া হণ করেত হেব। 

মহা ব াপক ( শাসন)/ ড  চীফ 
মিডক াল অিফসার এবং সংি  

কিম

৫.৮। মানবস দ িবভাগ:
সভােক অবিহত করা হয় য, কমকতা িনেয়া গর লে  
িলিখত পরী া অ ােনর িবষেয় েয়ট এবং আইিবএ, 
ঢাকা িব িব ালেয়র সােথ যাগােযাগ করা হে । 

কমচারী িনেয়ােগর িবষয়  কা ািনর পিরচালনা পষেদর 
সভায় উপ াপন করা হেয়েছ। সভায় কমচারী িনেয়াগ 
িব ি  অ েমাদনসহ িনেয়াগ ি য়া  করার অ মিত 

দান করা হয়। 

কা ািনর পিরচালনা পষেদর িনেদশনা 
অ যায়ী কমকতা িনেয়া গর িলিখত 
পরী া অ ােনর ব া করেত হেব 
এবং যথাশী  কমচারী িনেয়াগ িব ি  

কােশর ব া করেত হেব। 

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

৪



৫.৯। আেলাচনা েম া -ভ াট ও অথ আইেনর উপর ক  
সংি  কমকতা এবং িফ / াপনাস েহর িবিভ  
কমকতার িশ েণর েয়াজনীয়তা স েক সভার ি  
আকষণ করা হয়। সভা অবিহত হয় য, কে র িডিপিপ 

ণয়েন বা িফ / াপনাস েহর িবিভ  কমপিরক না 
ণয়েন েয়র য া লন করা হয়, িবল িন কােল 
ায়শই দখা যায় সক ও আয়কর কতনজিনত কারেণ 
া িলত েয়র িবপরীেত ত য় ি  পাে , এেত 

আিথক কমকাে র লা িবন  হে ।

সভায় আরও অিভমত কাশ করা হয় য, চা ির সংি  
িবিভ  িবষেয় কা ািন বােডর চয়ার ান মেহাদয়, 
পে াবাংলার চয়ার ান মেহাদেয়র া ও অিভ তা 
স েক অবিহত হওয়ার লে  ােদর পিরচালনায় 
ইনহাউজ িশ েণর ব া করা যেত পাের। 

া -ভ াট ও অথ আইেনর উপর অথ ও 
িহসাব িডিভশেনর কমকতােদর পাশাপািশ 

ক  সংি  কমকতা এবং 
িফ / াপনাস েহর  সংি  
কমকতাগেণর িশ েণর ব া হণ 
করেত হেব।

কা ািন বােডর চয়ার ান মেহাদয় 
এবং পে াবাংলার চয়ার ান মেহাদেয়র 

া ও অিভ তা স েক অবিহত হওয়ার 
লে  চা ির সংি  িবিভ  িবষেয় 

ােদর পিরচালনায় ইনহাউজ িশ েণর 
ব া করা যেত পাের। 

মহা ব াপক ( শাসন)/(অথ ও 
িহসাব) 
এবং 

উপ-মহা ব াপক (অথ)/(এইচআর)

৬.০। আিথক ও িহসাব কায ম :
৬.১। 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 সংেকাচন ও বােজট সীমার মে  িনয় ণ 

ও পিরচালেনর জ  সকলেক আরও সেচ  হওয়া 
েয়াজন। 

কেরানা পিরি িতেত এ/িডএ খােত য় ৫০% এর মে  
সীমাব  রাখার িবষেয় সরকাির িস া  ও পে াবাংলার 
িনেদশনা যথাযথভােব িতপালন করেত হেব। 

সভােক আরও অবিহত করা হয় য, িবগত সম য় সভার 
িনেদশনা অ সরেণ িবিভ  িডিভশন/িবভাগ/ শাখা হেত 

ত ত নগদ পিরেশাধ ভাউচার-এ সংি  কমকতা-
কমচারীর পিরিচিত এবং িহসাব ন র ও িহসাব কাড 
উে খ করা হে ।

সকল কার য় সংেকাচন এবং বােজট 
সীমার মে  য় িনয় ণ ও পিরচালেন 
সেচ  হেত হেব। 

কেরানা পিরি িতেত এ/িডএ খােত য় 
৫০% এর মে  সীমাব  রাখার িবষেয় 
সরকাির িস া  ও পে াবাংলার িনেদশনা 
যথাযথভােব িতপালন করেত হেব।

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

৬.২। মহা ব াপক (অথ ও িহসাব) সভার ি  আকষণ কের 
বেলন য, কা ািনর ২০২০-২০২১ অথবছেরর বািষক 
সাধারণ সভা নেভ র, ২০২১ এর মে  অ ােনর 
পিরক না রেয়েছ। এ পিরে ি েত িবিভ  
িডিভশন/িবভাগ/শাখার outstanding liabilities 
statement সহ িহসাব সং া  যাবতীয় 
ভাউচার/িরেপাট/ড েম স ন সমাপনাে  ততম সমেয় 
অথ ও িহসাব িডিভশেন রেণর জ  সকেলর 
সহেযািগতা ত াশা কেরন।

কা ািনর ৬৬তম বািষক সাধারণ সভা 
নেভ র, ২০২১ মােস অ ােনর 
পিরক না রেয়েছ িবধায় িবিভ  
িডিভশন/িবভাগ/শাখার outstanding 
liabilities statementসহ 
২০২০-২০২১ অথবছেরর িহসাব সং া  
যাবতীয় ভাউচার/িরেপাট/ড েম স ন 
সমাপনাে  ততম সমেয় অথ ও িহসাব 
িডিভশেন রণ করেত হেব।

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

৭.০। কা ািন সিচবালয় :
৭.১। ২০২০-২০২১ অথবছেরর জ  অ েমািদত APA এর 

কমপিরক নার সফল বা বায়েন কা ািন সেচ  আেছ। 
ইেতামে  APA এর 
২০২১-২০২২ অথবছেরর ল মা ার খসড়াও ণয়ন কের 
পে াবাংলায় রণ করা হেয়েছ।

APA এর ২০২০-২০২১ এবং 
২০২১-২০২২ অথবছেরর ল মা ার 
শতভাগ (১০০%) অজেন সংি  সকলেক 
সেচ  থাকেত হেব।

সকল মহা ব াপক ও
সংি  কিম

৭.২। সভােক অবিহত করা হয় য, িবিজএফিসএল-এ 
আেয়ািজত  ই-নিথর আপে ড ভাসেনর উপর িশ ণ  
দেশর কেরানা পিরি িতর কারেণ আেয়াজন করা স ব 
হয়িন। 

দেশর কেরানা পিরি িত াভািবক 
হেল ই-নিথর আপে েডড ভাসেনর উপর 

িশ েণর ব া করেত হেব।

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

৫



৭.৩। সভােক অবিহত করা হয় য, রা ীয় আইিস  িবভাগ 
ক ক একেসবা কায ম আপাততঃ িগত আেছ। তেব 
পরবত  কায ব া হেণর িনিম  
সংি  কমকতাগেণর সােথ যাগােযাগ অ াহত আেছ। 

একেসবা কায েম িবিজএফিসএল- ক 
স ৃ করেণর েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব।

মহা ব াপক (র ণােব ণ)/
সংি  কিম

পিরেশেষ, ব াপনা পিরচালক দেশর কেরানা পিরি িত বতমােন আবার অবনিতর িদেক যাে  িবধায় কা ািনর সকলেক অত  সতকতার
সােথ এবং যথাযথ া িবিধ মেন চলার জ  িবেশষ পরামশ দান কেরন। দশ কেরানা মহামারীর সংকটকাল থেক উ রেণ স ম হেব - এ
আশাবাদ  কের সকলেক ধ বাদ জািনেয় িতিন সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

তািরখ, া ণবািড়য়া
৭ আষাঢ়, ১৪২৮
২১ ন, ২০২১

 

মাঃ তৗিফ র রহমান ত  
ব াপনা পিরচালক

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.৮৭৬.৪২.০০১.২১.৯৩ তািরখ: 
২৯ ন ২০২১

১৫ আষাঢ ়১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সকল মহা ব াপক/উপ-মহা ব াপক/ ক  পিরচালক/িফ  ইনচাজ

 

এ. .এম. শাহ আলম 
কা ানী সিচব/মহা ব াপক (অিতির

দািয় )

৬


