
িজববেষর অ ীকার,
িনরাপদ  কমপিরেবশ হাক সবার

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র 
া  শাখা

আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র “জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২২” - ড়া করণ িবষয়ক িফড াক
সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ নািসর উি ন আহেমদ 
 মহাপিরদশক( অিতির  সিচব)

সভার তািরখ ২২ ন, ২০২১ ি া
সভার সময় সকাল ০৯.৩০ ঘ কা

ান অনলাইন াটফম
উপি িত পিরিশ  ‘ক’

সভাপিত ক ক সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। াগত ব ে  সভাপিত বেলন, আগামী অথ-বছেরর জাতীয় াচার কৗশল পিরক না যথাযথভােব ড়া করেণর
জ  এ সভা  অিত ণ। িতিন আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না সং া  মি পিরষদ িবভােগর ২০২১-২২ অথ-বছেরর িনেদিশকা যথাযথ
অ সরণ বক ২০২১-২২ অথ-বছেরর াচার কৗশল কাঠােমা ড়া করেণর ােরাপ কেরন। সভাপিত আরও বেলন, ম ও কমসং ান ম ণালেয় অ ি ত িফড াক সভার িস া  এবং
মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা ২০২১-২২ যথাযথ অ সরণ বক ধান কাযালেয়র ““ জ া ত ী য়জ া ত ী য়   া চ া রা চা র   ক ৗশলক ৗশল   ক মক ম -- প িরক ন াপ িরক ন া ,  ,  ২০২১২০২১ -- ২২২২ ””  ড়া করণ করা হেয়েছ। মাঠ পযােয়র
কাঠােমার িমক ৩ নং এ উে িখত াচার সংি  এবং নীিত িতেরাধ সহায়ক কায মস হ ধান কাযালেয়র কাঠােমার সােথ সাম  রেখ হণ করার িবষেয় ােরাপ কেরন। 

২। এ পযােয় সভাপিতর অ মিত েম অিধদ েরর ধান কাযালেয়র াচার ফাকাল পেয়  কমকতা, জনাব মাঃ মেহদী হাসান, উপমহাপিরদশক ( া  শাখা) পযায় েম ২৩
উপমহাপিরদশেকর কাযালেয়র “জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২২” -এর খসড়া িনেয় আেলাচনা কেরন এবং িবিভ  কায ম ও চকস হ া া কেরন।

৩। সভায় িবিবধ আেলাচনায় ২০২১-২২ অথ-বছেরর াচার কম-পিরক না - ািয়ত িতেবদন মাণকসহ যথাসমেয় দািখেলর িবষেয় সংি  সকেলর ি  আকষণ করা হয়।

৪। িব ািরত আেলাচনা শেষ সভায় সবস িত েম িন প িস া স হ হীত হয়ঃ

ক) অ ি ত িফড াক সভার পািরশস হ অ  কের এবং মাঠ পযােয়র মি পিরষদ িবভােগর িনেদিশকা ২০২১-২২ যথাযথ অ সরণ বক ধান কাযালেয়র কাঠােমার সােথ সাম
রেখ উপমহাপিরদশেকর কাযালয়স েহর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২২’ সংেশাধন বক ড়া  করেত হেব।

খ)   নিতকতা কিম র অ েমাদন হণ বক “জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না. ২০২১-২২” ড়া  কের ২৫ ন, ২০২১ তািরেখর মে  ধান কাযালেয় রণ ও  
ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব।

গ) জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার কাঠােমার ১.৫ নং িমেক ল মা া উে েখর পাশাপািশ কম-পিরেবশ উ য়ন সং া  কম িচ কাঠােমার সােথ সং ি  আকাের িদেত হেব।

ঘ) জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার কাঠােমার ৩ নং িমেকর াচার সংি  এবং নীিত িতেরােধ সহায়ক কায মস হ ধান কাযালেয়র কায েমর সােথ সাম  রেখ
এবং িফড াক সভার িনেদশনা মাতােবক িনধারণ করেত হেব।

৫। পিরেশেষ সভাপিত ক ক িফড াক সভার পািরেশর আেলােক মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা মাতােবক সংি  সকলেক “জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২২”
ড়া করেণ সকেলর আ িরকতা কামনা কের। উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমাি  ঘাষনা করা হয়।

 

মাঃ নািসর উি ন আহেমদ 
মহাপিরদশক( অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৬.১৭.১৩১ তািরখ: 
২৪ ন ২০২১

১০ আষাঢ ়১৪২৮

অ িলিপ: সদয় াতােথ/কাযােথ:- 
১) জনাব শািকলা জিরন আহেমদ,  সিচব, সম য় ও আদালত, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সদয় অবগিতর জ )
২) 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
৩) জনাব িসকদার মাহা াদ তৗিহ ল হাসান, সহকারী মহাপিরদশক ( াফ অিফসার  মহাপিরদশক), মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র (মহাপিরদশক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) জনাব অিন  মহালদার, সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ), শাসন ও উ য়ন শাখা ও াচার িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়
৫) জনাব মাঃ সাি র আেনায়ার, ম পিরদশক (সাঃ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয় (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)
৬) অিফস কিপ

১



 

মাঃ মেহদী হাসান 
উপ মহাপিরদশক ( া  শাখা) ও াচার

ফাকাল পেয়  কমকতা

২


