
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ত  ও স চার ম ণালয় 

বাংলােদশ িফ  স র বাড 
শাখা-১ (িফ )

২৪-০২-২০২২ তািরেখ অ ি ত বাংলােদশ চলি  স র বােডর নিতকতা কিম র ৩য় াি েকর (জা য়াির-
মাচ/২০২২) সভার কাযিববরণী:

সভাপিত হ: সাই াহ 
 ভাইস চয়ার ান

সভার তািরখ ২৪-০২-২০২২
সভার সময় র ১২:০০টা

ান দা িরক সভাক
উপি িত পিরিশ  "ক"

       ২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  বাংলােদশ চলি  স র বােডর নিতকতা
কিম র ৩য় াি েকর (জা য়াির-মাচ/২০২২) সভা ২৪-০২-২০২২ তািরখ র ১২:০০ টায় ভাইস চয়ার ান জনাব হ.
সাই াহ-এর সভাপিতে  দ েরর সভাকে  অ ি ত হয়। সভায় উপি ত কমকতা-কমচারীেদর তািলকা পিরিশ  ‘ক’- ত
দওয়া হেলা।

      সভাপিত মেহাদয় সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভায় ২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয় াচার
কৗশল বা বায়েনর িবিভ  িবষয় িনেয় িব ািরত আেলাচনা েম িন বিণত িস া স হ হীত হয়।

আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া দািয় া  
কমকতা

(১) নিতকতা কিম র সভা 
এবং সভার িস া  
বা বায়ন

সভায় জানােনা হয়, ২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয় 
াচার কৗশল বা বায়ন কমপিরক না অ যায়ী ১ম, 

২য় ও ৩য় াি েকর ০৩  সভা আেয়াজন করা হেয়েছ। 
পরবত েত ৪থ াি েকর ০১  সভা আেয়াজন করেত 
হেব। সভায় নিতকতা কিম র ১০০% িস া  
বা বায়েনর জ  িনেদশনা দান করা হয়।

(১) িনধািরত সমেয় 
নিতকতা কিম র সভা 

আেয়াজন করেত হেব।
(২) নিতকতা কিম র 
১০০% িস া  বা বায়ন 
করেত হেব।

চলি  
পিরদশক-৩

(২) শাসন িত ার 
িনিম  অংশীজেনর 
অংশ হেণ সভা

কমপিরক না অ যায়ী শাসন িত ার িনিম  
অংশীজেনর অংশ হেণ সভা আেয়াজন িনেয় আেলাচনা 
হয়। সভায় জানােনা হয়, উি িখত িবষেয় কমপিরক না 
অ যায়ী েত ক াি েক ০১  কের মাট ০৪  সভা 
আেয়াজন করেত হেব। ইেতামে  ০২  সভা আেয়াজন 
স  হেয়েছ। 

মাচ/২০২২ মােস ৩য় 
াি েকর সভা আেয়াজন 

করেত হেব।

চলি  
পিরদশক-৩

১



(৪) জাতীয় াচার কৗশল 
কম-পিরক না, ২০২১-২২ 
ও মািসক পিরবী ণ 

িতেবদন সংি  
ম ণালেয় দািখল এবং   
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২২ ও 
মািসক পিরবী ণ িতেবদন সংি  ম ণালেয় দািখল 

এবং   ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। সভায় জানােনা হয়, দ েরর চলিত 
অথবছেরর কমপিরক না শাসিনক ম ণালেয় রণ 
করা হেয়েছ এবং দা িরক ওেয়বসাইেট আপেলাড করা 
হেয়েছ। এছাড়া ২য় াি েকর অ গিত িতেবদন 

মাণকসহ শাসিনক ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ এবং 
ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ।

িনধািরত সমেয় মাণকসহ 
৩য় াি েকর মািসক 

িতেবদন ম ণালেয় দািখল 
করেত হেব এবং ওেয়সসাইেট 
আপেলাড িনি ত করেত 
হেব।

চলি  
পিরদশক-৩

ও 
চলি  

পিরদশক-৫

(৫) দা িরক আি নায় 
ািপত অিভেযাগ বে  া  

অিভেযাগ িন ি

সবা হীতােদর িনকট থেক দা িরক আি নায় ািপত 
অিভেযাগ বে  া  অিভেযাগ িন ি র িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। সভায় জানােনা হয়, িত মােস 
অনলাইন এবং অিভেযাগ বে  া  অিভেযাগ িন ি  
করা হয় এবং এ সং া  এক  িতেবদন ম ণালেয় 

রণ করা হয়। সভায় জানােনা হয়, সবা হীতােদর 
িনকট থেক কােনা অিভেযাগ পাওয়া যায়িন। 

সবা হীতােদর িনকট থেক 
া  অিভেযাগ ত এবং 

যথাযথভােব িন ি  করেত 
হেব।

চলি  
পিরদশক-১

(৬) াচার িত া ও 
ন িত িতেরাধ িবষেয় 

ফ ন তির এবং মান 
ােন াপন

াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ সহায়ক 
কায েমর অংশিহেসেব সংি  িবষেয়র ওপর ফ ন 
তির কের মান ােন াপন িনেয় সভায় আেলাচনা 

হয়। ১ম ও ২য় াি েক ১০  কের মাট ২০  ফ ন 
তির এবং মান জায়গায় াপন করা হেয়েছ। ৩য় 
াি েক আেরা ১০  ফ ন তির কের দা িরক আি না 

এবং আেশপােশর উপ  ােন ফ ন াপেনর িবষেয় 
সভাপিত মেহাদয় িনেদশনা দান কেরন।

৩য় াি েক ১০  ফ ন 
তির কের মান ােন 
াপন করেত হেব।

চলি  
পিরদশক-৩

      সভায় অ  কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

হ: সাই াহ 
ভাইস চয়ার ান

ারক ন র: ১৫.৫৯.০০০০.০০৪.২৭.০০১.২১.৬৯ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০২২

২২ ফা ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, ত  ও স চার ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
২) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, ত  ও স চার ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ চলি  স র বাড
৪) িফ  ই েপ র-১, শাখা-১ (িফ ), বাংলােদশ চলি  স র বাড
৫) িফ  ই েপ র-২, শাখা-১ (িফ ), বাংলােদশ চলি  স র বাড
৬) িফ  ই েপ র-৩, শাখা-১ (িফ ), বাংলােদশ চলি  স র বাড
৭) িফ  ই েপ র-৪, শাখা-৩ (িফ ), বাংলােদশ চলি  স র বাড
৮) িফ  ই েপ র-৫, শাখা-৩ (িফ ), বাংলােদশ চলি  স র বাড

২



৯) িফ  ই েপ র-৬, শাখা-৩ (িফ ), বাংলােদশ চলি  স র বাড

 

মা. মিম ল হক 
উপ-পিরচালক

৩


