
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ত  ম ণালয় 

বাংলােদশ চলি  স র বাড 
শাখা-১ (িফ )

০৬-১২-২০২০ তািরেখ অ ি ত বাংলােদশ চলি  স র বােডর নিতকতা কিম র ি তীয় াি েকর (অে াবর/২০২০-
িডেস র/২০২০) সভার কাযিববরণী:

সভাপিত মা. জসীম উি ন 
 ভাইস চয়ার ান

সভার তািরখ ০৬-১২-২০২০ ি :
সভার সময় সকাল ১১:৩০টা

ান দা িরক সভাক
উপি িত ০৭ জন
২০২০-২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  বাংলােদশ চলি  স র বােডর নিতকতা কিম র
ি তীয় াি েকর (অে াবর/২০২০-িডেস র/২০২০) সভা ০৬-১২-২০২০ তািরখ সকাল ১১:৩০ টায় ভাইস চয়ার ান
জনাব মা: জসীম উি ন-এর সভাপিতে  দ েরর সভাকে  অ ি ত হয়। সভায় উপি ত কমকতা-কমচারীেদর তািলকা
পিরিশ  ‘ক’- ত দওয়া হেলা।
সভার েত সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভায় ২০২০-২১ 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 
সভার িস াে র বা বায়ন

সভায় নিতকতা কিম র সভার িস া  বা বায়ন িনেয় 
আেলাচনা হয়। সভায় নিতকতা কিম র ১০০% িস া  
বা বায়েনর জ  িনেদশনা দান করা হয়।

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 
করা হয়। সভায় জানােনা হয়, উি িখত িবষেয় 
কমপিরক না অ যায়ী ০১  সভা ইেতামে  আেয়াজন 
করা হেয়েছ। আগামী ১০-১২-২০২০ তািরেখ ি তীয় সভা 
অ ি ত হেব। 

িনিদ  সমেয় শাসন 
িত ার িনিম  অংশীজেনর 

অংশ হেণ সভা আেয়াজেনর 
কায ম স  করেত হেব।

চলি  
পিরদশক-৩

(৩) কমকতা-কমচারীেদর 
অংশ হেণ চাকির ও 

শাসন সং া  িশ ণ 
আেয়াজন।

কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির ও শাসন 
সং া  িশ ণ আেয়াজন িনেয় আেলাচনা করা হয়। 
সভায় জানােনা হয়, কমপিরক না অ যায়ী দ েরর 
কমকতা-কমচারীেদর িশ ণ কায ম চলমান রেয়েছ। 

িশ েণর মা েম া  ান 
বা েব কােজ লাগােত হেব 
এবং িশ ণ কায ম 
চলমান রাখেত হেব।

চলি  
পিরদশখ-৩

(৪) ওেয়ব সাইেট 
সবাব স হ 

হালনাগাদকরণ

সভায় দা িরক ওেয়ব সাইেট সবাব স হ 
হালনাগাদকরণ িনেয় আেলাচনা করা হয়। সভায় 
জানােনা হয়, সবা সং া  সরকাির টাল ি  ন রস হ 
দা িরক ওেয়বসাইেট মান করা হেয়েছ। এছাড়া, 

াচার সবাব , েণািদত ত  কাশ িনেদিশকা, 
ত  অিধকার সবাব  এবং অিভেযাগ িতকার ব া 
সবাব  হালনাগাদ কাজ চলমান আেছ।

ওেয়ব সাইট হালনাগাদ কাজ 
িনয়িমত তদারিক করেত 
হেব।

চলি  
পিরদশক-৫

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

১



কেরন।

 

মা. জসীম উি ন 
ভাইস চয়ার ান

ারক ন র: ১৫.৫৯.০০০০.০০৪.২৭.০০১.২০.১৪৯ তািরখ: 
০৮ িডেস র ২০২০

২৩ অ হাযণ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) সিচব, , বাংলােদশ চলি  স র বাড, ঢাকা।
২) সকল চলি  পিরদশক, , বাংলােদশ চলি  স র বাড, ঢাকা।

 

মা. মিম ল হক 
সিচব

২


