
 

�িজববেষ �র অ�ীকার,

িনরাপদ  কম �পিরেবশ �হাক

সবার

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় 

কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র 
�া�� শাখা

২০২১-২২ অথ �বছেরর “�নিতকতা কিম�র” ১ম সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ নািসর উি�ন আহেমদ 
মহাপিরদশ �ক( অিতির� সিচব)

সভার তািরখ ১১ �লাই, ২০২১ ি��া�
সভার সময় সকাল ১১:৩০ ঘ�কা
�ান অনলাইন (�গল িমট)
উপি�িত পিরিশ� ‘ক’
সভাপিত ক��ক সকলেক �েভ�া জািনেয় সভার কায ��ম �� করা হয়। সভাপিতর অ�মিত�েম �নিতকতা কিম�র সদ� সিচব ক��ক আেলাচ��িচ

�মাতােবক িবষয়স�হ আেলাচনার জ� উপ�াপন করা হয়। সভায় িব�ািরত আেলাচনা�ব �ক িনে�া� িস�া�স�হ সব �স�িত�েম �িহত হয়ঃ

�:
 নং

িবষয় আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন

১ ২ ৩ ৪ ৫

ক.
৪থ � �কায়াট �ােরর �নিতকতা
কিম�র সভার িস�া�
বা�বায়ন

২০২০-২১ অথ �বছেরর ৪থ � �কায়াট �ােরর �নিতকতা
কিম�র সভায় �িহত িস�া�স�হ শতভাগ
বা�বািয়ত হওয়ায় কিম�র সকল সদ�েক
সভাপিত অিভন�ন জািনেয় বেলন, এ ধারা
অ�হত রাখেত হেব।

�নিতকতা কিম�র সকল সভায় �িহত
িস�া�স�হ শতভাগ বা�বায়ন করেত হেব।

সংি�� কম �কত�া/
কম �চাির এবং
��াচার �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া/
িবক� �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া

খ.
জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম �-পিরক�না ২০২০-২১
এর �-��ািয়ত �িতেবদন

সভাপিতর অ�মিত�েম জনাব �মেহদী হাসান,
উপমহাপিরদশ �ক (�া�� শাখা) বেলন, জাতীয়
��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ২০২০-২১ অথ �
বছেরর �-��ািয়ত �িতেবদেনর খসড়া ��ত
করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথ �বছের অিজ�ত ন�র
৯৯.৫৯। িতিন আরও বেলন, কাঠােমার ১২.১ নং
�িমেক উে�িখত ��াচার কম �-পিরক�নায়
অ�� �� িবিভ� কায ��ম বা�বায়েনর বরা��ত
অেথ �র �য় ১০০% না হওয়ায় গািণিতকভােব
০.৪১ ন�র কত�ন করা হেয়েছ। অতঃপর সভায়
�েত�ক �কায়াট �ােরর অজ�নস�হ উপ�াপন করা
হয়। সকল সদ� -��ািয়ত �িতেবদেনর উপড়
একমত �পাষণ কেরন।

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না
২০২০-২১ এর �-��ািয়ত �িতেবদন
�েয়াজনীয় �মাণকসহ ১৫ �লাই, ২০২১
তািরেখর মে� ম�ণালেয় ��রণ করেত
হেব এবং ওেয়বসাইেট �কাশ করেত হেব।

��াচার �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া/
িবক� �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া এবং
আইিস� �সল



গ.
জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম �-পিরক�না ২০২১-২২
�ণয়ন

সভাপিত বেলন, জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-
পিরক�না ২০২১-২২ এর ল��মা�া শতভাগ
অজ�েন সকলেক সেচ� থাকেত হেব। এে�ে�
কাঠােমা �মাতােবক দািয়��া� সকলেক িনজ
িনজ কাজ আ�িরকতার সােথ স�াদেনর �কান
িবক� �নই।

১। ১ম �কায়াট �াের িব�মান ল��মা�াস�হ
অজ�েনর জ� সংি�� দািয়��া�গণেক প�
��রণ করেত হেব।

২। ১ম �কায়াট �াের সকল কাজ ল��মা�া
�মাতােবক শতভাগ বা�বায়ন করেত হেব।

১। ��াচার �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া/
িবক� �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া

২। দািয়��া� সকল
কম �কত�া

ঘ.
জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম �পিরক�না ২০২০-২১
সংেশাধন 

সভাপিত বেলন, অ� দ�েরর জাতীয় ��াচার
�কৗশল কাঠােমা ২০২১-২২ ইেতামে� �ড়া� কের
ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। এ পয �ােয় িতিন
জানেত চান �য, গত বছর �ড়া� কাঠােমা �নরায়
সংেশােধেনর িক প�িত অবল�ন করা হেয়িছল।
জনাব �মেহদী হাসান , উপমহাপিরদশ �ক (�া��)
শাখা, বেলন ২৪/০৯/২০২০ তািরেখ মি�পিরষদ
িবভাগ হেত �ড়া� ল��মা�া সংেশাধেনর জ�
এক� প� জাির করা হয়। �সখােন বলা হয় ,
�নিতকতা কিম�র অ�েমািত�েম ৩১ িডেস�র
২০২০ তািরেখর মে� কম �পিরক�নায় ল��মা�া
সংেশাধন করা যােব। এ পয �ােয় সভাপিত
��াচার �কৗশল কাঠােমা �নরায় সভায় উপ�াপন
করেত বেলন। সকল সদ�গেণর মতামেতর
িভি�েত জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না
২০২০-২১ এর িক� সংেশাধেনর িবষেয় সভার
সকেল একমত �পাষণ কেরন।

মি�পিরষদ িবভােগর এ
অথ �বছেরর (২০২১-২২) ��াচার
কম �পিরক�নায় ল��মা�া সংেশাধেনর
িনেদ �শনা সােপ� িনে�া� সংেশাধনী
আনেত হেবঃ

১। কাঠােমা ১. ৪ এর ম�ে� কলােম
বিণ �ত ‘�ধান কায �ালেয় 

বত�মােন ৯৪ জন কম �কত�া / 

কম �চাির কম �রত। বদলীজিনত কারেণ পদ
�� হেত পাের এজ� ৮০ জন কম �কত�া/
কম �চািরেক �িশ�নাথ� িহসােব ল��মা�া
িনধ �ারণ করা হেয়েছ’ বাক��
 ‘�ধান কায �ালেয় বত�মােন ৯৪ জন

কম �কত�া/ কম �চারী কম �রত। বদলীজিনত বা
অ� �কান কারেণ পদ �� হেত পাের
এজ� ৮০ জন কম �কত�া/ কম �চারীেক
�িশ�নাথ� িহসােব ল��মা�া িনধ �ারণ করা
হেয়েছ’ �ারা �িত�াপন করেত হেব। 

২। কাঠােমা ২.৪ এ উি�িখত �ক� সমাি�
�শেষ �কে�র স�দ িবিধ �মাতােবক
হ�া�েরর ল��মা�া িনধ �ারণ�ব �ক চ�থ �
কাঠােমােত ৩০.৬.২০২২ তািরখ উে�খ
করেত হেব এবং ম�ে�র কলােম ‘িডেস�র
২০২১ এর মে� ১ � �ক� �শষ হেব’
িলখেত হেব।

৩। কাঠােমার ৩.৫ এ উি�িখত �য �ল
আউট��ান অ�েমাদন িনি�তকরেণর
ল��মা�া �থম �কায়াটাের ১০% , ২য়
�কায়াটাের ৪০% ৩য় �কায়াটাের ২০%
এবং চ�থ � �কায়াটাের ৩০% উে�খ করেত
হেব। 

৪। কাঠেমার সং�ি� -২ এর �কে�র
িপএসিস এবং িপআইিস সভা সং�া� ত�
িববরনীেত �কে�র আপেডট ত�স�হ
অ�� �� করেত হেব এবং �ক�
পিরচালকগেণর �া�র িনেত হেব। 



ঙ. ��াচার ওয়ািক�ং �প ।

সভাপিত বেলন, ��াচার কাঠােমার �িতমােস
অ�গিত �িতেবদন ��ত করা �েয়াজন এবং
�িত� কায ��ম স�কভােব স�াদেনর জ�
উপ�� মিনটিরং আব�ক। জনাব �মা: �মেহদী
হাসান, উপমহাপিরদশ �ক, �া�� শাখার ��ােবর
�ি�েত সভাপিত ��াচার কাঠােমার সং�া�
কায ��ম �চা��েপ স�াদেনর জ� একটা
ওয়ািক�ং�প গঠন করা যায় িকনা �স িবষেয় সকল
সদে�র মতামত জানেত চান। সকল সদ�
ওয়ািক�ং �প গঠেনর িবষেয় একমত �পাষণ
কেরন।

�শাসন, সাধারণ, �া��, �সইফ�, �ক�
শাখা এবং আইিস� �সল হেত একজন কের
কম �কত�া িনেয় ��াচার �ফাকাল পেয়�
কম �কত�ােক আহবায়ক কের ১� ��াচার
ওয়ািক�ং �প গঠন করেত হেব। এ িবষেয়
�শাসন শাখা হেত অিফস আেদশ জাির
করেত হেব। 

��মহাপিরদশ �ক (
�শাসন ও উ�য়ন)

চ.

জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম �-পিরক�না ২০২০-২১
এর �-��ািয়ত
�িতেবদেনর �িমক ৯.৩ এ
উি�িখত ‘�হ�লাইন
অিধদ�েরর িনজ�
�ব�াপনায় চা�করণ’
কায ��েমর দািয়��া�
�াি�/পদ পিরবত�ন।

জনাব �মা: �মেহদী হাসান, উপমহাপিরদশ �ক,
�া�� শাখা বেলন, �িমক ৯.৩ এ দািয়��া�
কম �কত�া উপমহাপিরদশ �ক (�সইফ�) থাকেলও
�লত �শাসন শাখার দািয়� �দােনর ��ি�েত
জনাব িসকদার �মাহা�দ �তৗিহ�ল হাসান,
সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সইফ�), আইিস� �সল
কাজ� স�াদন কেরেছ। �সে�ে�
বা�বায়নকারীর পদিব সহকারী মহাপিরদশ �ক
(�সইফ�), আইিস� �সল �লখা �যেত পাের িকনা
�স িবষেয় সভাপিতর �ি� আকষ �ণ কেরন।
সভাপিত সকল সদে�র মতামত জানােত বেলন।
জনাব ডাঃ �সয়দ আ�ল এহসান,
��মহাপিরদশ �ক, �শাসন ও উ�য়ন শাখা এবং
জনাব �মাঃ ইউ�ফ আলী, উপমহাপিরদশ �ক,
�শাসন ও উ�য়ন শাখা বা�বায়নকারীর পদিব
িহসােব সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সইফ�),
আইিস� �সল উে�েখর পে� মতামত �দন।
কিম�র অ�া� সদ�গণও একমত �পাষণ
কেরন।

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না
২০২০-২১ এর �-��ািয়ত �িতেবদেনর
�িমক ৯.৩ এ বা�বায়নকারীর পদিব
িহসােব সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সইফ�),
আইিস� �সল অ�� �� করেত হেব।

��াচার �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া/
িবক� �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া

ছ.

��াচার সংি�� এবং
�ন�িত �িতেরােধ সহায়ক
অ�া� কায ��ম বা�বায়ন
িবষয়ক কম �পিরক�না

সভাপিত বেলন, জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-
পিরক�না ২০২১-২২ এর �িমক ৩ এ ��াচার
সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক ৫�
কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। ম�ণালেয়র িনেদ �শনা
�মাতােবক কায ��মস�হ বা�বায়েনর জ� এক�
কম �পিরক�নাও ��ত করা হেয়েছ। সভাপিত এ
পয �ােয় জানেত চান, কম �পিরক�নার িবষেয়
সংি�� শাখা �ধানগণ অবিহত িকনা। জনাব
 জনাব �মা: �মেহদী হাসান, উপমহাপিরদশ �ক,
�া�� শাখা বেলন, �িমক ৩ এর কায ��মস�হ
�া��, �সইফ� এবং সাধারণ শাখা সংি��।
কম �পিরক�নার িবষেয় সংি�� শাখার
��মহাপিরদশ �ক মেহাদয়গণ অবিহত এবং
অ�েমাদন করা যায় মেম � মত িদেয়েছন।

১. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ
সহায়ক অ�া� কায ��ম বা�বায়ন িবষয়ক
কম �পিরক�নায় সংি�� শাখা �ধানগেণর
�া�র িনেত হেব।

২. কম �পিরক�না �মাতােবক জাতীয়
��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ২০২১-২২
�িমক ৩ এর কায ��মস�হ শতভাগ
স�াদন করেত হেব।

১. ��াচার �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া/
িবক� �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া

২.��মহাপিরদশ �ক
(�া��/�সইফ� /
সাধারণ)

২। সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক��ক সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়। 



 
 

�মাঃ নািসর উি�ন আহেমদ 
মহাপিরদশ �ক( অিতির� সিচব)

�ারক ন�র: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৬.১৭.১৫০ তািরখ: 
১৪ �লাই ২০২১

৩০ আষাঢ় ১৪২৮

িবতরণ: কায �ােথ �/�াতােথ � (�জ��তার িভি�েত নয়) 
১) জনাব ইমিতয়াজ মাহ�দ (�� সিচব), �ক� পিরচালক, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র আ�িনকায়ন ও শ�শালীকরণ এবং ১৩�
�জলা কায �ালয় �াপন, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
২) জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন (�� সিচব), �ক� পিরচালক, ‘জাতীয় �পশাগত �া�� ও িনরাপ�া িবষয়ক গেবষণা এবং �িশ�ণ ইনি��উট
�াপন’ শীষ �ক �ক�, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র, ।
৩) জনাব আ�ল খােয়র �মাহা�দ সােলহউি�ন (উপসিচব), �ক� পিরচালক, �ক� বা�বায়ন শাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
৪) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৫) �� মহাপিরদশ �ক (সকল), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
৬) ডাঃ �সয়দ আ�ল এহসান, �ক� পিরচালক, িনব �ািচত �রিডেমড গােম ��স, �াি�ক ও �কিমেকল কারখানার কাঠােমা, অি� ও িব��ৎ �িঁক
সং�া� �ক�, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
৭) উপমহাপিরদশ �ক (৪� শাখা ), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।
৮) সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সইফ�), �াফ অিফসার � মহাপিরদশ �ক/ আই িস � �সল, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র (ওেয়বসাইেট
আপেলাড করার অ�েরাধসহ)
৯) জনাব অিন�� মহালদার, সহকারী মহাপিরদশ �ক (সাধারণ), ��াচার িবক� �ফাকাল পেয়� কম �কত�া, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন
অিধদ�র
১০) আইন কম �কত�া, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
১১) ত� ও জনসংেযাগ কম �কত�া, ত� ও গণসংেযাগ উপশাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
১২) পিরসং�ান ও গেবষণা কম �কত�া, পিরসং�ান ও গেবষণা উপশাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
১৩) িহসাবর�ক, িহসাব উপশাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র
১৪) অিফস কিপ

 
 

�মাঃ �মেহদী হাসান 
উপ মহাপিরদশ �ক (�া�� শাখা) ও ��াচার �ফাকাল

পেয়� কম �কত�া


