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     জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  অিফস আেদশ ন র: ২৩.০৮.০০০০.০০৪.৩১.০০৪.১৭.৩৭৮, তািরখ: ০৩
আগ  ২০১৯ এর মা েম গ ত বাংলােদশ জিরপ অিধদ েরর নিতকতা কিম  ২০২১-২০২২অথ বছেরর ২য় াি েকর
১ম সভায় িমিলত হয়। নিতকতা কিম র সভাপিত উপি ত সকল কমকতা েক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন।
সভায় িন িলিখত িবষয় িনেয় আেলাচনা ও িস া  হয়:

িমক িবষয় আেলাচনা িস া দািয়
০১. নিতকতা 

কিম র 
সংগঠন 
িনেয় 
আেলাচনা

সভার েতই নিতকতা কিম র সংগঠন িনেয় 
আেলাচনা করা হয়। এে ে  ২০২১-২০২২ অথ 
বছেরর য় পিরক না ( কে র অ েমািদত বািষক 

য় পিরক নাসহ) ওেয়বসাইেট কাশ এবং 
কে র PSC ও PIC সভা আেয়াজেনর 

বা বাধকতা থাকায় অিধদ েরর নিতকতা 
কিম েত চলমান সকল কে র ক  পিরচালক 
ও ক  ােনজার গণেক অ করেণর িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়।

আেলাচনা অ যাযী পরবত  েয়াজনীয় 
কায ম হেণর জ  িনেদশনা দান 
করা হয়।

উপ-
পিরচালক 
( শাসন)
ও
সদ -
সিচব, 
নিতকতা 

কিম

০২. ২০২১-২০২২ 
অথ বছেরর 
১ম াি েকর 

হীত 
কায ম 
স েক 
আেলাচনা

উপ-পিরচালক ( শাসন) এবং নিতকতা কিম ’র 
সদ -সিচব জানান য,
ক) ২০২১-২০২২ অথ বছেরর েত কািভড-১৯ 
পিরি িতর কারেন নিতকতা কিম র কান সভা 
আহবান স ব হয় নাই। তেব ২০২১-২০২২ অথ 
বছেরর াচার কমপিরক না যথাসমেয় ম ণালেয় 

রেণর লে  কমপিরক না ত বক 
নিতকতা কিম র সকল সদে র নীিতগত 

অ েমাদন হন কের িতর া ম ণালেয় রণ 
করা হেয়েছ।
খ) এছাড়া অ া  কাযাবলী যমন- কমপিরেবশ 
উ য়ন সং া  কায ম হণ, ২০২১-২০২২ 
অথবছেরর কমপিরক না ও ১ম াি েকর মািসক 
অ গিত িতেবদন ম ণালেয় রণ, ইেনােভশন 
কমপিরক না ণয়ন ও ম ণালেয় রণ, অধীন  
অিফস স হ পিরদশন করা ইত ািদ কাযাবলী 
স  করা হেয়েছ।

আেলাচনার ি েত এসিজ মেহাদয় 
িনয়িমত নিতকতা কিম র সভা 
করার জ  িনেদশ দান কেরন ।    
 ভিব েত াচার কৗশল বা বায়ন 
িবষয়  যথাযথ ে র সােথ হণ 

বক েয়াজনীয় কায ম রাি ত 
করার জ  িনেদশনা দান করা হয়।

কিম র 
সকল 
সদ

১



০৩.

২০২১-২০২২ 
অথ বছেরর 
২য় 

াি েকর 
হীত  

কায ম 
স েক 
আেলাচনা

সদ -সিচব সভায় ২য় াি েকর করণীয় কায ম 
তািলকা উপ াপন কেরন। তা িনে  আেলাচনা করা 
হেলা:
ক) শাসন িত ার িনিম  
অংশীজেনর (stakeholders) অংশ হেন 
সভা আেয়াজন
খ) ২০২১-২০২২ অথ বছেরর ১ম াি েকর 
কমপিরক নার অ গিত িতেবদন ম ণালেয় 

রণ এবং ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ
গ) উ মচচার তািলকা ম ণালেয় রণ
ঘ) াচার সং া  িশ ণ আেয়াজন করা
ঙ) ািত ািনক গণ নানী আেয়াজন করা।

আেলাচনার ি েত িন িলিখত 
িস া  হীত হয়:
ক) অিধদ র ক ক NSDI কে র 
অধীেন আেয়ািজত সিমনার েক 

শাসন িত ার িনিম  
অংশীজেনর (stakeholders) 
অংশ হেন সভা াচার 
কমপিরক নার ২য় াি েকর অ গিত 

িতেবদেন অ  করার িনেদশনা 
দান করা হয়।

খ) ২০২১-২০২২ অথ বছেরর ১ম 
াি েকর কমপিরক নার অ গিত 
িতেবদন যথাসমেয় ম ণালেয় রণ 

এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড 
করার জ  সে াষ কাশ করা হয়।
গ) উ মচচার খসড়া অ েমাদন করা 
হয় এবং ততম সমেয় ম ণালেয় 

রেণর িনেদশনা দান করা হয়।
ঘ)  শাসিনক কমচারীেদর জ  
আেয়ািজত  চলমান িশ েণ াচার 
িবষয় অ  করায় সে াষ কাশ 
করা হয়।
ঙ) ািত ািনক গণ নানী আেয়াজন 
৩য় াি েকর িনধািরত কায ম হেলও 
কেরানা পিরি িত িবষয়  িবেবচনায় 
িনেয় ২য় াি েকই নেভ র মােসর 
শষ স ােহ  অথবা িডেস র মােসর ১ম 

স ােহ আেয়াজন করার িনেদশনা 
দান করা হয়।

          ২০২১-২০২২ অথবছেরর ২য় াি েকর শেষ িডেস র/২০২১ মােস আর এক  সভা এবং ৩য় াি েকর ১ম সভা
জা য়াির/২০২২ এর ১ম স ােহ আহবােনর িনেদশনা দান করা হয়। সভায় আর কান আেলাচ চী না থাকায় সভার
সমাি  ঘাষনা করা হয়। 

 

ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ হািব ল হক 
সােভয়ার জনােরল

ারক ন র: ২৩.০৮.০০০০.০০৪.১০.০০৪.১৭.৫৮৪ তািরখ: 
১৬ নেভ র ২০২১

১ অ হাযণ় ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) বাংলােদশ জিরপ অিধদ র প  জারী প (িজ)

 

ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ হািব ল হক 
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