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িজববেষ র অ ীকার,
িনরাপদ কমপিরেবশ হাক সবার

আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র ‘জাতীয়

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

াচার কৗশল কমপিরক না ২০২০-২১’ -এর ৩য় মািসক কায েমর
অ গিত িতেবদেনর উপর িফড াক সভার কাযিববরণী।

মাঃ নািসর উি ন আহেমদ
মহাপিরদশক( অিতির সিচব)
২৯ এি ল, ২০২১ ি া
সকাল ১০.০০ ঘ কা
অনলাইেন (মাইে াসফট ম)
পিরিশ ‘ক’

সভাপিত ক ক সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম
করা হয়। ম ণালেয়র িতিনিধ জনাব মাঃ মিহ র রহমান, উপসিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় - ক িফড াক সভার উপি ত
থাকার জ িবেশষ ধ বাদ জানােনা হয়। সভাপিত কাযালয় িভি ক অ গিত উপ াপেনর জ
কাযালেয়র উপমহাপিরদশকগণেক িনেদশনা দন।
জনাব সৗেমন ব য়া, উপমহাপিরদশক নারায়ণগ বেলন, ার কাযালেয়র ‘জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ -এর অ গিত বশ সে াষজনক। সভাপিত মেহাদয় নারায়ণগ
কাযালেয়র ‘জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ কাঠােমার ৬.২, ৬.৩, ৬.৪, ৬.৫ ও ৬.৬ কান ল মা া কন নই এ িবষেয় জানেত চান। জনাব সৗেমন ব য়া বেলন, ‘জাতীয়
াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ অথ বছেরর কাঠােমা তরীর সময় কান কায ম েযাজ না হেল তা ম ে র কলােম উে খ করার িনেদশনা িছল। জনাব মাঃ মিহ র রহমান,
উপসিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় বেলন, আগামী অথ বছের য সব কায ম েযাজ হেব না স িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা মাতােবক
িনেদশনা দয়া হেব।। সভাপিত
বেলন, ল
হেত িশ া িনেয় পরবত বছের য়ংস ণ কাঠােমা তরী করেত হেব।
জনাব মাঃ মিতউর রহমান, উপমহাপিরদশক ফিরদ র বেলন, িতিন ধান কাযালেয় াচার ফাকাল পেয় কমকতা িহসােব কাজ কেরিছেলন। েত ক উপমহাপিরদশকগণ িরেপাট রেণর
েব িত চক এবং অজন ভােলা কের যাচাই কের রণ করা উিচত িছল। িতিন আরও বেলন ফিরদ র কাযালেয় এখন পয কান সম া নই তেব ম ণালয় হেত াচার কােড য বােজট
দয়া হয় তা হেত জলা পযােয় ◌্ াচার কােড বােজট দয়া েয়াজন।
জনাব মাঃ মাহ র রহমান য়া, উপমহাপিরদশক রাজশাহী বেলন, জাতীয়
িতিন আরও বেলন এখন পয রাজশাহী কাযালেয়র অজন ভােলা।
জনাব মাছাঃ িলয়া জসিমন, উপমহাপিরদশক ি গ বেলন, জাতীয়
পিরক না িতর সময় িফিজক াল িম ং এর উপর
ােরাপ কেরন।
জনাব রাজীব চ

াচার কৗশল কম-পিরক না কাঠােমােত য সব কায ম েযাজ হেব না স িবষেয়

িনেদশনা েয়াজন।

াচার কৗশল কম-পিরক নার কাঠােমার অজন সে াষজনক করেত কায ম অ হত রেয়েছ। িতিন ন ন কম-

ঘাষ, উপমহাপিরদশক িসরাজগ বেলন, ার কাযালেয় ধমা

াচার কাঠােমা মাতােবক য় পিরক না হয়িন। অ সব চেকর অজন সে াষজনক।

জনাব মাঃ মিহ র রহমান, উপসিচব, ম ও কমসং ানা ম ণালয়, সকল উপমহাপিরদশেকর ি আকষ ণ কের বেলন, সকলেক িতিন আরও বেলন, কান কাজ না কের তার অজন দখােনা যােব না।
জনাব মহর আলী মা া, উপমহাপিরদশক টা াইল বেলন, ার কাযালেয়র ‘জাতীয়

ািয়ত িরেপােট ন র গননা ৪থ কায়াট াের পাঠােত হেব।

াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ -এর অজন সে াষজনক। কান সম া নই।

জনাব মাঃ আির ল ইসলাম, উপমহাপিরদশক লনা বেলন, ার কাযালেয়র ‘জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ -এর কায ম সে াষজনক। তেব জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার ৩.১ কাঠােমােত উি িখত লাইেস
দান (ধারা-৩২৬ এর েয়াগ) সং া মাণক কমন হেব স িবষেয় িদক িনেদশনা চান। জনাব মাঃ মিহ র রহমান, উপসিচব, ম ও
কমসং ান ম ণালয় বেলন, িত কায়াট াের যত েলা লাইেস দান করা হয় তার একটা ত ায়ন প উপমহাপিরদশক ক ক া র কের মাণক িহসােব িদেত হেব।
জনাব এ ক এম সালাউি ন, উপমহাপিরদশক ঢাকা বেলন, ার কাযালেয়র ‘জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ -এর কায ম সে াষজনক। তেব িনেয়াগ প ও পিরচয় প দান
সং া কায েমর মাণক কমন হেব স িবষেয় িতিন জানেত চান। জনাব মাঃ মিহ র রহমান, উপসিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় বেলন যসব কারখানা ও িত ােন বা বািয়ত হেয়েছ
তার একটা মাস ও সং ািভি ক ত য়ন প উপমহাপিরদশক ক ক া র কের মাণক িহসােব িদেত হেব। জনাব এ ক এম সালাউি ন, উপমহাপিরদশক ঢাকা বেলন, অ া কায ম
সে াষজনক।
জনাব আ াহ আল সািকব বাররাত, উপমহাপিরদশক চ াম বেলন, ার কাযালেয়র ‘জাতীয়
য় ি য়া স াদন করা স ব হয়িন।

াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ কাঠােমার ৭.২ িমেক উি িখত ই- ট ােরর মা েম

সভাপিত সকল উপমহাপিরদশকগেণর উে ে বেলন, ল মা া শতভাগ অজেন সকলেক আ িরকতা ও দ তার সােথ কাজ করেত হেব।
জনাব মাঃ ল ল আহেমদ, উপমহাপিরদশক ময়মনিসংহ বেলন, ার দ েরর ত
করা হেব। অ া কায ম সে াষজনক বেল িতিন মত কাশ কেরন।

বাতায়ন ৯৩% হালনাগাদ ত।

ই শতভাগ করা হেব। য় পিরক না অিত স র ওেয়বসাইেট আপেলাড

জনাব শা মাফাখখা ল ইসলাম, উপমহাপিরদশক িকেশারগ বেলন, ার দ েরর ‘জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ -এর কায ম সে াষজনক। তেব য় ি য়া আপেলাড
করা হয়িন। িতিন মাকস িহসােবর ি য়া স েক জানেত চান। জনাব মাঃ মিহ র রহমান, উপসিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় বেলন, ৪থ কায়াট াের ে সকল মাকস িহসাব করেত হেব
এবং িত চেকর মাণক স হ এক সােথ পাঠােত হেব।
জনাব মাঃ জাহা ীর আলম, উপমহাপিরদশক পাবনা বেলন, ার কাযালেয়র
কায ম সে াষজনক।

য় ি য়া ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হয়িন এবং ই- ট ােরর মা েম

১

য় স াদন করা হয় না। অ

সব

জনাব মাহা দ মাহ ল হাসান, উপমহাপিরদশক মৗলভীবাজার বেলন, ার দ েরর ‘জাতীয়

াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ –এর ৩য় কায়াট ােরর অজন সে াষজনক।

জনাব মাঃ ইকবাল হাসাইন খান, উপমহাপিরদশক ব ড়া বেলন, য় ি য়া আপেলাড করা হয়িন। অ সব িক ই অজন হেয়েছ।
জনাব মাঃ মিহ র রহমান, উপসিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় বেলন, িত কায ম স াদন ভােলাভােব যাচাই করেত হেব। যথাযথ মাণক সংর ণ করেত হেব এবং সততার সােথ ন র
গণনা কের - ািয়ত িতেবদন তরী করেত হেব।
জনাব আহেমদ বলাল, উপমহাপিরদশক গাজী র বেলন, য় পিরক না ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হয়িন। ওেয়বসাই হালনাগাদ করণ করা হয়িন। অ া
জনাব সামা রায়, উপমহাপিরদশক রং র বেলন, ার কাযালেয়র ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ করা হয়িন এবং শাসন সং া
কাজস হ স াদন করার আশাবাদ
কেরন।
সভাপিত সকলেক উে

কের বেলন, কান কাযালেয়র কান কায ম অস ণ থাকেল ৪থ কায়াট ােরর মাে

ে

াচার এবং য়

িশ ণ আেয়াজন করা েয়াজন। ৪থ কায়াট াের অস ণ

স েলা স ণ করেত হেব।

জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান, উপমহাপিরদশক িদনাজ র বেলন, ৩য় কায়াট ােরর অ গিত িতেবদন ১৫ এি ল, ২০২১ তািরেখ
হয়িন।
জনাব িহমন মার সাহা, উপমহাপিরদশক বিরশাল বেলন, সবা দান ও কে র
কায়াট াের স াদন করার আশাবাদ
কেরন।

চেকর কায ম অিজত হেয়েছ।

ে

রণ করা স ব হেলও তা ওেয়বসাইেট আপেলাড করা স ব

াচার িবষয়ক কায েমর ৩য় কায়াট ােরর িক টা কমিত রেয়েছ। িতিন ৪থ

জনাব এম.এম.মা ন-অর-রিশদ, উপমহাপিরদশক িম া বেলন, ‘জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ –কাঠােমার ৭.১ এ উি িখত য় পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ করা যায়িন।
অ সব কায ম ৪থ কায়াট ােরর মে স াদেনর িবষেয় আশাবাদ
কেরন।
জনাব তপন িবকাশ ত
া, উপমহাপিরদশক িসেলট বেলন, য় পিরক না ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হয়িন। এছাড়াও ই- ট ােরর মা েম য় ি য়া স াদন করা হয়িন। অ া কায ম
সে াষজনক বেল মত কাশ কেরন।
জনাব ইকবাল আহেমদ, উপমহাপিরদশক যেশার বেলন, ার দ েরর কায ম সে াষজনক রেয়েছ।
জনাব মাঃ হািস

ামান, উপমহাপিরদশক ি য়া বেলন, সকল কায়াট াের িতেবদন সময় মেতা

রণ করা হেয়েছ। তেব ার দ েরর সবা ব হালনাগাদকরেণ ঘাটিত রেয়েছ।

জনাব ওমর ফা ক, াচার িবক ফাকাল পেয় কমকতা, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, নরিসংদী বেলন, ােদর দ েরর
ঘাটিত রেয়েছ। অ া কায ম চলমান রেয়েছ। অ কান সম া নাই।
িব ািরত আেলাচনা শেষ সভায় িনে া
িমক নং
ক
খ
গ

য় পিরক না ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ সং া কায েমর

িস া স হ িহত হয়।

িহত িস া
কান কাযালেয়র কান কায ম অস ণ থাকেল ৪থ কায়াট ােরর মাে স েলা স ণ করেত হেব।
িনধ ািরত সমেয়র মে সকল কায়াট ােরর ন র গণনা কের েযাজ সকল মাণকসহ
ািয়ত িতেবদন দািখল করেত
হেব।
সকল কায়াট ােরর ন র গণনা ও মাণক দািখেলর ে সততা ও িনরেপ তা আবি কভােব িতপালন করেত হেব।

বা বায়নকারী
সংি উপমহাপিরদশেকর কাযালয়
সকল উপমহাপিরদশক, উপমহাপিরদশেকর
কাযালয়।
সকল উপমহাপিরদশক, উপমহাপিরদশেকর
কাযালয়।

২। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক ক সভার সমাি ঘাষণা করা হয়।
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মহাপিরদশক( অিতির
ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৬.১৭.৯০

তািরখ:

সিচব)

২৮ বশাখ ১৪২৮

১১ ম ২০২১
িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) :
১) অিতির মহাপিরদশক, অিতির মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) উপসিচব, সম য় শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৩) মহাপিরদশক ( শাসন/সাধারণ/ সফ / া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়
৪) উপমহাপিরদশক ( শাসন/সাধারণ/ সফ / া ), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়
৫) উপ -মহাপিরদশক,
ঢাকা/নারায়নগ /গাজী র/টা াইল/ ি গ /ফিরদ র/িকেশারগ /নরিসংদী/পাবনা/রাজশাহী/িসরাজগ /ব ড়া/চ াম/ িম া/ ি য়া/যেশার/ লনা/িসেলট/ মৗলভীবাজার/িদনাজ র/রং র/বিরশাল/ময়মনিসংহ
৬) সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয় (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)
৭) সহকারী মহাপিরদশক ( াফ অিফসার মহাপিরদশক), মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৮) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ) , শাসন ও উ য়ন শাখা ও াচার িবক ফাকাল পেয় কমকতা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়।
৯) অিফস কিপ।
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২

মহাপিরদশক( অিতির

৩

সিচব)

