গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)
২০২১-২০২২ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল (National Integrity Strategy) বা বায়েনর লে
খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)-এর থম কায়াট ােরর নিতকতা কিম র সভার কাযিববরণী।

মাঃ
বী
মহাপিরচালক (অিতির সিচব)
৩১ আগ ২০২১
র ৩.০০ টা
অনলাইন িসে েম
রকেড ড

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয়
াচার কৗশল (National Integrity Strategy) কমপিরক না বা বায়ন
অ গিত পয ােলাচনা সং া থম সভায় সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
কেরন। কিম র সদ
সিচব মাসাঃ মাহ বা খা ন, সহকারী পিরচালক ( ত ) সভাপিতর অ মিত েম সভার েত আেলাচ চী অ যায়ী থম
কায়াটােরর কায ম েল ধেরন।
২। ১.২ নিতকতা কিম র সভার িস া বা বায়ন;
১.৩ শাসন িত ার িনিম অংশীজেনর (stakeholders) অংশ হেণ সভা;
১.৪

াচার সং া

িশ ণ আেয়াজন ;

১.৬ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২২ ও মািসক পিরবী ণ িতেবদন সংি
ও
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ;
২.১ ২০২১-২২ অথবছেরর য়-পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ;
২.৩ রাজ বােজট বা বায়ন;

ম ণালেয় দািখল

৩.১ অৈবধ খিনজ স দ উে ালন বে সেরজিমন কায়াির পিরদশন;
৩.২ আউটেসািসং-এ সরবরাহ ত জনবলেক াংিকং ি য়ায় বতন পিরেশাধ ;
৩। অত:পর সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া

হীত হয় :

.নং
৩.১

আেলাচনা
১.২ নিতকতা কিম র সভার
িস া বা বায়ন

িস া
সভায় হীত সকল িস া যথাসমেয় স
হেব।

৩.২

১.৩ শাসন িত ার িনিম
অংশীজেনর
(stakeholders) অংশ হেণ
সভা

২৩ সে
হেব।

র ২০২১ তািরেখর মে স

১

করেত
করেত

বা বায়নকারী
ফাকাল পেয়
কমকতা
সংি

কমকতা

৩.৩

৩.৪

৩.৫

৩.৬

৩.৭

৩.৮

১.৪ াচার সং া
আেয়াজন

িশ ণ

১.৬ জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না, ২০২১-২২ ও মািসক
পিরবী ণ িতেবদন সংি
ম ণালেয় দািখল ও
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

২.১ ২০২১-২২ অথবছেরর য়পিরক না ওেয়বসাইেট
৩১.০৮.২০২১ তািরেখর মে
কাশ।

াচার সং া থম িশ ণ ১০ সে
তািরেখর মে স
করেত হেব।

র ২০২১

জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২২
থম কায়াটার বা বায়ন পিরবী ণ িতেবদন
১৭.১০.২০২১ তািরেখর মে
ালািন ও খিনজ
স দ িবভােগ রণ ও িবএমিডর ওেয়বসাইেট
আপেলাড করেত হেব।
২০২১-২২ অথবছেরর য়-পিরক না ওেয়বসাইেট
৩১.০৮.২০২১ তািরেখর মে কাশ, যা ইেতামে
স
হেয়েছ।

ফাকাল পেয়
কমকতা
ফাকাল পেয়
কমকতা/সহকারী
পিরচালক ( রসায়ন)
/আইিস
কমকতা
য়
কমকতা/আইিস
কমকতা

২.৩ রাজ বােজট থম কায়াটাের
১০% বা বায়ন করেত হেব।

থম কায়াটােরর রাজ বােজট বা বায়ন ল মা া
যথাসমেয় অজন করেত হেব।

সহকারী
পিরচালক
( ত )

৩.১ অৈবধ খিনজ স দ উে ালন
বে সেরজিমন কায়াির পিরদশন

৩.১ অৈবধ খিনজ স দ উে ালন বে ৩০
সে র ২০২১ তািরেখর মে সেরজিমন কায়াির
পিরদশন স
করেত হেব।

সংি

আউটেসািসং-এ সরবরাহ ত
জনবলেক াংিকং ি য়ায় বতন
পিরেশাধ

আউটেসািসং-এ সরবরাহ ত জনবলেক াংিকং
ি য়ায় েত ক মােস বতন পিরেশােধর
ভাউচার/ড েম িনিদ সমেয়র মে দািখল
করেত হেব।

ফাকাল পেয়
কমকতা

কমকতা

৩.০
সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত কিম র সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার
সমাি ঘাষণা কেরন।

মাঃ
বী
মহাপিরচালক (অিতির
ারক ন র: ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৬.০০১.১৩ (অংশ-২).৩২৩
অ িলিপ: অবগিত/অবগিত ও কাযােথ
১) উপসিচব, শাসন-৩ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ;
২) উপপিরচালক ( শাসন/অথ ও পিরক না), খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড);
৩) উপপিরচালক (খিন ও খিনজ) (চলিত দািয় ), খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড);
৪) সহকারী পিরচালক ( ত ), খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড);
২

সিচব)

২১ ভা ১৪২৮
তািরখ:
০৫ সে র ২০২১

৫) সহকারী পিরচালক ( -রসায়ন), খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড);
৬) িপ.এ মহাপিরচালক/পিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড);
৭) অিফস কিপ।

মাসাঃ মাহ বা খা ন
সহকারী পিরচালক ( ত )

৩

