গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)
২০২০-২০২১ অথ বছেরর জাতীয়

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

াচার কৗশল (National Integrity Strategy) বা বায়েনর লে
ি তীয় কায়াট ােরর নিতকতা কিম র সভার কাযিববরণী।

খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)-এর

জনাব মাঃ
বী
মহাপিরচালক (অিতির সিচব) খিনজ স দ উ য়ন েরা।
২৯নেভ র ২০২০
সকাল ১১.০০ টা
খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)-এর সভা ক
পিরিশ -ক

উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
করা হয়। সভাপিত সভার েত জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে এ দ র ক ক ণীত জাতীয় াচার
কৗশল কম-পিরক না, ২০২০-২০২১ বা বায়েনর িবিভ িদক পযােলাচনা কেরন। ২য় কায়াট ােরর উে খেযা ল মা া িছল কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ
শাসন সং া িবিভ িশ ণ আেয়াজন,
ওেয়ব সাইেট ত হালনাগাদকরণ, য় পিরক না হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ,
সবা দান
িত িত (িস েজনস চাট ার) ণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন,
েণািদত ত
কাশ িনেদিশকা হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ, অিফস পিরদশন
ইত ািদ। অত:পর আেলাচ চী অ যায়ী িন বিণ ত আেলাচনা ও িস া হীত হয়:
.নং
২.১

আেলাচনা
িস া
মি পিরষদ িবভােগর ২৪ সে র ২০২০ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০২২.১৬.১৪১ নং
িবএমিডর জাতীয় াচার কৗশল কমারেক এবং ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর ০৫ অে াবর ২০২০ তািরেখর
পিরক না, ২০২০-২১ সংেশাধন কের
২৮.০০.০০০০.০২২.০৫.০১৪.১৭.৮৭ নং ারেক জানােনা হয় য, জাতীয় াচার কৗশল কমালািন ও খিনজ স দ িবভােগ
পিরক না কান যৗি ক কারেণ সংেশাধেনর েয়াজন হেল
দ েরর নিতকতা কিম র
রেণর িস া হীত হয়।
অ েমাদন েম সংেশাধন কের ৩১ িডেস র ২০২০ তািরেখ মে মি পিরষদ িবভাগেক অবিহত
করেত হেব। ১১ অে াবর ২০২০ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০২২.১৬.১৪০ নং ারেক এবং
ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর ১১ অে াবর ২০২০ তািরেখর
২৮.০০.০০০০.০২২.০৫.০১৪.১৭.৯৪ নং ারেক আরও জানােনা হয় য, জাতীয় াচার কৗশল
কম-পিরক না, ২০২০-২১ এর ৬.১ িমেকর কে র বািষক য় পিরক না অ েমাদেনর
পিরবেত ৬.১ কে র য় পিরক না অ েমাদন/িবভােগ চলমান ক উ য়ন কায ম
পযােলাচনা িহসােব িত ািপত হেব এবং ৮.১ িমেকর
সবা দান িত িত (িস েজনস
চাটার) ণয়ন ও বা বায়েনর পিরবেত ৮.১
সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার)
ণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন িহসােব িত ািপত হেব। সভাপিত মি পিরষদ িবভাগ এবং
ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িনেদ শনা অ যায়ী নিতকতা কিম েক সংেশািধত াচার
কৗশল কম-পিরক না, ২০২০-২১ নয়েনর িনেদ শনা দান কেরন।

২.২

জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২০-২০২১ এর ২.৪ িমেকর আওতায় কমকতাকমচারীেদর অংশ হেণ শাসন সং া িশ ণ আেয়াজেনর ল মা া িছল বেল াচার
ফাকাল পেয় কমকতা সভােক অবিহত কেরন। এর অংশ িহেসেব ইেতামে নেভ র ২০২০
মােস শাসেনর উপর িশ েণর আেয়াজন করা হয়।
সভাপিত
ওেয়ব সাইেট এবং ত বাতায়েন সংেযািজত সংি ত স হ হালনাগাদকরণ
রাখার উপর
ােরাপ কেরন। িতিন িবএমিডর ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ স েক জানেত
চাইেল আইিস কমকতা জনাব এস.এম আশরা ল আেবদীন আশা, সহকারী পিরচালক
(সং ) সভােক অবিহত কেরন য, জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২০-২১ এর ২য়
কায়াটােরর ল মা া অ যায়ী ৩০.১২.২০২০ তািরেখর মে ওেয়বসাইেট সবা সং া টাল ি
ন রস হ
ত বাতায়েন
মানকরণ, াচার সবা ব হালনাগাদকরণ, ত অিধকার
সবা ব হালনাগাদকরণ, অিভেযাগ িতকার ব হা সবাব হালনাগাদকরণ করেত হেব।
সভাপিত ওেয়বসাইেটর সকল সবা ব যথাসমেয় হালনাগাদকরেণর িনেদ শনা দান কেরন।

িনধািরত তািরেখ কমকতা/কমচারীেদর
অংশ হেণ িশ ণ স ে র িস া
হীত হয়।

ফাকাল
পেয়
কমকতা

ওেয়ব সাইেট এবং ত বাতায়েন
সংেযািজত সংি ত স হ
হালনাগাদকরণ অ াহত রাখার িস া
হীত হয়।

সহকারী
পিরচালক
(সং )
/আইিস
কমকতা

িবএমিডর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২০-২০২১ এর ৭.১ িমেকর আওতায়
িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অ যায়ী ২০২০-২০২১
অথবছেরর য় পিরক না ৩০.০৯.২০২০ তািরেখর মে নয়েনর ল মা া িছল, যা ইেতামে
ণয়ন করা হেয়েছ এবং ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ। য় কমকতা সভােক অবিহত কেরন
য, য় পিরক না নরায় হালনাগাদ করা েয়াজন, যা ৩১ িডেস েরর মে হালনাগাদ কের
ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব।

ণয়ন ত ২০২০-২০২১ অথবছেরর
য় পিরক না ল মা া অ যায়ী
বা বায়ন এবং হালনাগাদ রাখার িস া
হীত হয়।

য় কমকতা

২.৩

২.৪

১

বা বায়নকারী
ফাকাল পেয়
কমকতা

২.৫

২.৬

৩.০

ফাকাল পেয় কমকতা সভােক অবিহত কেরন য, জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না,
২০২০-২০২১ এর ৪.৫ িমেকর আওতায় েণািদতভােব কাশেযা ত
কাশ িনেদ িশকা
হালনাগাদকরণ এবং ৮.১ িমেকর আওতায়
সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার)
ণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন এর ল মা া রেয়েছ। সে ি েত ১৬.০৮.২০২০ তািরেখ
উপপিরচালক জনাব মাঃ মা র রশীদেক আ ায়ক এবং সহকারী পিরচালক ( -রসায়ন) ক
সদ সিচব কের ০৫ ( াচ) সদে র এক কিম গঠন করা হয়। সভাপিত উ কিম েক
নরায় হালনাগাদ কের িতেবদন জমা দওয়ার িনেদ শনা দান কেরন।

িনধািরত সমেয়র মে
েণািদতভােব
কাশেযা ত
কাশ িনেদ িশকা
হালনাগাদকরণ এবং
সবা দান
িত িত (িস েজনস চাটার)
ণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন
এবং ওেয়বসাইেট কােশর িস া
হীত হয়।

জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২০-২১ এর ৮.২ িমেকর আওতায় শাখা/অিধশাখা
এবং অধীন হ অিফস পিরদশেনর ল মা া রেয়েছ। সভাপিত িডেস র/২০২০ এর ি তীয় স ােহ
অিফস পিরদশন করেবন বেল অিভমত
কেরন।

ি তীয় স ােহ মহাপিরচালক মেহাদয়
ক ক িবএমিডর অিফস পিরদশেনর
িস া হীত হয়।

সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত কিম র সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি

সংি
কিম

ঘাষণা কেরন।

জনাব মাঃ
বী
মহাপিরচালক (অিতির সিচব) খিনজ স দ উ য়ন েরা।
ারক ন র: ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৬.০০১.১৩.৩৪২

তািরখ:

১৫ অ হায়ণ ১৪২৭
৩০ নেভ র ২০২০

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) :
১) উপপিরচালক (সকল),........................., িবএমিড, ঢাকা।
২) সহকাির (সকল), .................................. িবএমিড, ঢাকা।
৩) অিফস, কিপ।

মাসাঃ মাহ বা খা ন
সহকারী পিরচালক ( ত )

২

