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‡gvsjv e›`i KZ©„cÿ 

‡gvsjv, ev‡MinvU| 

 

welq t  RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi wbwg‡Ë¡ ১৯-০৩-2020 ZvwiL mKvj 10.00 NwUKvq AbywôZ geK Gi 

ˆbwZKZv KwgwU mfvi Kvh©weeiYx| 

 

mfvcwZ    t রিয়াি এডরিিাল শেখ শিাোঃ আবুল কালাি আজাদ, রিএন, শেয়ািম্যান। 

ZvwiL    t  ১৯-০৩-2020 wLªt| 

mgq   t  10.00 NwUKv| 

¯’vb    t  geK Gi সভাকক্ষ|  

  

১৯-০৩-২০২০ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় মবক’ি সভাকক্ষে রিয়াি এডরমিাল শেখ শমাোঃ আবুল কালাম আজাদ, রবএন, শেয়ািম্যান 

মক্ষ াদক্ষয়ি সভাপরতক্ষে জাতীয় শুদ্ধাোি শকৌেল বাস্তবায়ক্ষন ননরতকতা করমটিি এক সভা অনুরিত  য়। সভাি শুরুক্ষত উপরিত সকক্ষলি উক্ষেক্ষে সভাপরত 

মক্ষ াদয় জাতীয় শুদ্ধাোি শকৌেল বাস্তবায়ক্ষনি শেোপট, গুরুে এবং রবভাগ রভরিক দারয়ে সম্পক্ষকে আক্ষলাকপাত কক্ষিন। এিপি সভাপরতি 

অনুমরতক্রক্ষম পরিোলক (েোসন) সভাি কার্ েপত্র অনুর্ায়ী আক্ষলােনা কক্ষিন।       

    

আক্ষলােনা ও গৃ ীত রসদ্ধান্ত:- 

 

µt bs Av‡jvP¨ welq Av‡jvPbv  গৃহীত রসদ্ধান্ত িাস্তিায়নন 

1.  রবগত সভাি 

কার্ েরববিণী পাঠ ও 

অনুক্ষমাদন 

শকান সংক্ষোধনী ছাড়াইগত সভাি কার্ েরববিণী অনুক্ষমাদন  য়।  রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কার্ েক্রম গ্র ণ কিক্ষত 

 ক্ষব।  

পরিোলক 

(প্রোসন) এবং 

সকল রবভাগীয় 

েধান 

2.  ননরতকতা করিটিি 

সভা। 

প্ররত ০৩ িাস অন্তি RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡b ˆbwZKZv 

KwgwUi সভা িানসি ৩য় সপ্তানহ এিং শুদ্ধাোি পুিষ্কাি প্রদান 

সংক্রান্ত সভা প্ররতিছি জুন িানসি ৩য় সপ্তানহ িরিিাি শেয়ািম্যান 

িনহাদনয়ি সভাপরতনে রনয়রিত সভা অনুষ্ঠান কিা হয়।  

যথাসিনয় িরণ িত সভা ০২(দুই)টি 

অনুষ্ঠাননি ব্যিস্থা গ্রহণ কিনত হনি।  

পরিোলক 

(প্রোসন)  

3.  অংেীজননি 

(Stakeholder) 

অংেগ্রহণ সভা। 

সুোসন প্ররতষ্ঠাি রনরিনে দক্ষতা ও ননরতকতা উন্নয়ননি জন্য 

িন্দি ব্যিহািকািীনদি সানথ প্ররতিানস সভা অনুষ্ঠান কিা হয়। 

িন্দি ব্যিহািকািীনদি সানথ অনুরষ্ঠত সভাি কায িরিিিণী ও 

রসদ্ধান্ত কতটুকু িাস্তিারয়ত হনয়নছ তা পিিতী ননরতকতা সভায় 

অিরহত কিাি জন্য আনলােনা হয়। 

রসদ্ধান্ত অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠাননি 

প্রিাণকসহ পিিতী সভায় উপরস্থত 

থাকনত হনি। 

পরিোলক (ট্রারিক) 

4.  গৃহ রনি িাণ ঋণ 

নীরতিালা-২০১৯ 

প্রণয়ন প্রসনে। 

গৃহ রনি িাণ ঋণ নীরতিালা-২০১৯, িিক’ি ২৭০তি শিাড ি সভায় 

অনুনিাদননি শপ্ররক্ষনত গত ১৮-০৩-২০২০ তারিনখ  শনৌপনি শপ্রিণ 

কিা হনয়নছ।  

 

 

 

 

িন্ত্রণালনয় প্রনয়াজনীয় শযাগানযাগ 

অব্যাহত িাখনত হনি। 

  

পরিোলক 

(প্রোসন) 

5.  হজ্জ নীরতিালা-২০১৯ 

প্রণয়ন প্রসনে। 

হজ্জ নীরতিালা-২০১৯, িিক’ি ২৭০তি শিাড ি সভায় অনুনিাদননি 

শপ্ররক্ষনত গত ১৮-০৩-২০২০ তারিনখ  শনৌপনি শপ্রিণ কিা হনয়নছ।  

িন্ত্রণালনয় প্রনয়াজনীয় শযাগানযাগ 

অব্যাহত িাখনত হনি। 

  

পরিোলক 

(প্রোসন) 

6.  উেিেে িা তারলকা 

প্রণয়ন কনি িন্ত্রণালনয় 

শপ্রিণ। 

গত ১২-০৩-২০১৯ তারিনখ শনৌপনি শপ্রিণ কিা হনয়নছ। উক্ত 

তারলকা হালনাগাদ কনি পুনিায় িন্ত্রণালনয় শপ্রিনণি রিষনয় 

আনলােনা ও রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

উেি ের্চ্িাি তারলকা হালনাগাদ কনি 

দ্রুত িন্ত্রণালনয় শপ্রিণ কিনত হনি। 

পরিোলক 

(প্রোসন) 

7.  এরডরপ িাস্থিায়ন 

অগ্রগরত। 

শিাংলা িন্দি কর্তিপনক্ষি এরডরপ িাস্তিায়ন লক্ষযিাত্রা অনুযায়ী 

সম্পন্ন কিনত হনি এিং জাতীয় শুদ্ধাোনিি লক্ষযিাত্রাি সানথ রিল 

শিনখ িাস্তিায়ন কিনত হনি। এ রিষনয় শেয়ািম্যান িনহাদয়নক 

রনয়রিত অিরহত কিনত হনি। 

প্ররত ০৩ িাস অন্তি প্রকনেি িাস্তিায়ন 

অগ্রগরতি প্ররতনিদন এিং এরডরপি 

অগ্রগরতি প্ররতনিদন শেয়ািম্যান এিং 

সকল সদস্য িিািি শপ্রিণ কিনত হনি। 

পরিকেনা প্রধান 

এিং প্রকে 

পরিোলকগণ  

 

 

8.  প্রকে 

পরিদে িন/পরিিীক্ষন 

অগ্রগরত প্ররতনিদন। 

িিক এি উন্নয়ন প্রকে পরিদে িননি জন্য করিটি গঠননি প্রস্তাি 

শেয়ািম্যান িনহাদনয়ি রনকট শপ্রিণ কিনত হনি।  

দ্রুত করিটি গঠননি ব্যিস্থা গ্ররহণ কিনত 

হনি। 

পরিকেনা প্রধান 

9.  প্রকে 

পরিদে িন/পরিিীক্ষন 

প্ররতনিদননি সুপারিে 

িাস্তিায়ন। 

পরিদে িন প্ররতনিদননি সুপারিনেি অগ্রগরত প্ররতনিদন সদস্য 

(হাোঃওনিোঃ) িিািি প্ররতিানস শপ্রিনণি রিষনয় রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

পরিদে িন প্ররতনিদননি সুপারিনেি 

অগ্রগরত প্ররতনিদন সদস্য (হাোঃওনিোঃ) 

িিািি শপ্রিণ কিনত হনি। 

প্রকে পরিোলকগণ 
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µt bs Av‡jvP¨ welq Av‡jvPbv গৃহীত রসদ্ধান্ত িাস্তিায়নন 

10.  রসটিনজনস োট িাি প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়ন। 

রসটিনজনস োট িাি হালনাগাদ কনি ওনয়িসাইনট প্রকাে কিা 

হনয়নছ। শসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত িাস্তিায়ননি জন্য রসটিনজনস 

োট িাি শিাড ি আপনডনটি ব্যিস্থা গ্রহনণি জন্য আনলােনা হয়। 

রসটিনজনস োট িাি হালনাগাদ কনি রসটিনজনস 

োট িাি শিাড ি প্রদে িন কিনত হনি।  

উপসরেি (শিাড ি 

ও জনসংনযাগ) 

11.  রিভাগ/োখা পরিদে িন। স্বচ্ছতা ও জিািরদরহতা রনরিতকিনণ পরিদে িননি িিনিট 

নতিী, উক্ত িিনিট অনুযায়ী প্ররতিানসি শেষ সপ্তানহ 

পরিদে িন কনি প্ররতনিদন দারখল কিনত হনি।  

পরিোলক (প্রোসন), হািিাি িাস্টাি এিং 

প্রধান প্রনকৌেলী পরিদে িন িিনিট নতরি 

কিনিন। 

পরিোলক 

(প্রোসন), 

হািিাি িাস্টাি 

এিং প্রধান 

প্রনকৌেলী 

12.  সরেিালনয়ি রননদ িেিালা-

২০১৪ অনুযায়ী নরথি শেরণ 

রিন্যাসকিণ। 

প্রনতযক রিভানগি নরথসূহহ সরেিালয় রননদ িেিালা-২০১৪ 

অনুযায়ী শেরণ রিন্যাস এিং নরথসূহহ করম্পউটািাইজ 

কিনত হনি িনি ি আনলােনা ও রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

প্রনতযক রিভাগীয় প্রধান আগািী সভায় এ 

রিষনয় অগ্রগরত সম্পনকি অিরহত কিনিন।   

সকল রিভাগীয়/ 

শকাষ প্রধান 

13.  দুনীরতি সম্ভাব্য শক্ষত্রসূহহ 

রেরিতকিণ। 

সকল রিভাগীয়/নকাষ প্রধান কর্তিক দুনীরতি সম্ভাব্য 

শক্ষত্রসূহহ রেরিতকিণ এিং প্ররতকানিি সম্ভাব্য উপায় 

রেরিত কনি সদস্য (হাোঃ ও শিোঃ) িিািি শপ্রিনণি রিষনয় 

আনলােনা ও রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

দুনীরতি সম্ভাব্য শক্ষত্রসূহহ রেরিতকিণ এিং 

প্ররতকানিি সম্ভাব্য উপায় রেরিত কনি সদস্য 

(হাোঃ ও শিোঃ) িিািি প্ররতনিদন রদনত হনি।  

সকল রিভাগীয়/ 

শকাষ প্রধান 

14.  রডরপরপ প্রণয়ন প্রসনে। সংরিষ্ট রিভাগ কর্তিক রডরপরপ চুড়ান্ত পয িানয় যাওয়াি আনগ 

সকল  সদস্য ও শেয়ািম্যান িনহাদয়নক অিরহত কিাি 

রিষনয় আনলােনা ও রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

সংরিষ্ট রিভাগ কর্তিক রডরপরপ চুড়ান্ত পয িানয় 

যাওয়াি আনগ সকল  সদস্য ও শেয়ািম্যান 

িনহাদয়নক অিরহত কিনত হনি। 

পরিকেনা প্রধান 

 

15.  শুদ্ধাোি পুিষ্কাি প্রদান করিটি 

গঠন।  

সভায় শেয়ািম্যান িনহাদয় শুদ্ধাোি পুিষ্কাি প্রদান করিটি 

গঠন সম্পনকি আনলােনা কনিন এিং সকনলি সরহত 

আনলােনাপূি িক নীরতিালা ২০১৭ এি আনলানক রনম্নিরণ িত 

কি িকতিাি সিন্বনয় শুদ্ধাোি পুিষ্কাি প্রদান করিটি গঠননি 

রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়:-  

করিটি:- 

১। শেয়ািম্যান             – আহিায়ক  

২। সকল সদস্য           – সদস্য 

৩। পরিোলক (প্রোসন) – সদস্য-সরেি। 

এছাড়া এ রিষনয় পিিতীনত সাি করিটি গঠননি প্রস্তাি 

শপ্রিণ কিনত হনি।  

রসদ্ধান্ত অনুযায়ী করিটি গঠননি ব্যিস্থা গ্রহণ  

কিনত হনি। 

গঠিত করিটি 

 

পরিনেনষ সভাপরত শুদ্ধাোি সংক্রান্ত প্ররেক্ষণ আনয়াজন, শুদ্ধাোনিি রননদ িেকসূহহ অনুসিণ এিং শসিা গ্রহীতানদি শসিা প্রদান রনরিত 

কিনত সকলনক অনুনিাধ জারননয় সভাি সিারপ্তি শ াষণা কনিন।  

 

 

স্বােরিত/ 04-04-2020 

রিয়াি এডরিিাল শেখ শিাোঃ আবুল কালাি আজাদ, রিএন 

শেয়ািম্যান 

 

 

bs 18.14.0158.124.38.054.2019-                                                      ০4.০৪.২০২০ ররোঃ। 

 

weZiY : wefvM/‡Kvl cÖavb t 

 

.......................................................................................   geK, ‡gvsjv| 

Abywjwc t 

1| m`m¨ (                       ), geK, ‡gvsjv|                                           

2|  cwiPvjK (cÖkvmb), geK, ‡gvsjv|   

3| ‡Pqvig¨vb g‡nvv`‡qi GKvšÍ mwPe, geK, ‡gvsjv|  

 
          স্বােরিত/ 04-04-2020 

শমাোঃ রগয়াস উরেন (উপসরেব) 

                                   পরিোলক (েোসন) 


