
 

বাংলােদশ িষ াংক 
ধান কাযালয়,ঢাকা। 

 
শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগ 

 
িবষয়ঃ অে াবর ২০১৯ হেত িডেস র ২০১৯ সময়কােলর ২য় াি েকর   

াচার ও নিতকতা কিম র সভার কাযিববরনী।  
 

সভাপিত : জনাব মাঃ আলী হােসন ধািনয়া, ব াপনা পিরচালক 
তািরখ ও সময় : ৩০.১২.২০১৯, িবেকল : ৩:০০ঘ কা। 

ান : বাড ম, িবেকিব, ধান কাযালয় ভবন। 
উপি িত : পিরিশ  “ক” 

  
 

০১. সভার ারে  সভাপিত মেহাদয় তারঁ াগত ব ে  জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও বা বায়ন অ গিতর উপর  
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িবেশষ  আেরােপর িবষয়  জাড়ােলা ভােব উপ াপন কেরন এবং বা বায়ন অ গিতর  
ল মা া অজেনর মানকসহ ব িন  ত  মািসক  িতেবদেন উে খ করার উপর  আেরাপ কেরন।  
 

০২.  সভাপিতর  অ মিত েম  শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভােগর উপমহা ব াপক অে াবর ২০১৯ হেত িডেস র ২০১৯ 
সময়কােলর ২য় াি েকর াচার কৗশল কম-পিরক না এবং বা বায়ন অ গিত িতেবদন পযােলাচনা কেরন।  
 

০৩.  সভায় অে াবর ২০১৯ হেত িডেস র ২০১৯ সময়কােলর ২য় াি েকর াচার কৗশল কম-পিরক না এবং বা বায়ন 
অ গিত িতেবদন িব ািরত পযােলাচনাে  িন িলিখত িস া  হীত হয় :-   

 

১)  জা য়াির ২০ হেত মাচ ২০ সময়কােলর  ৩য় াি েকর াচার ও নিতকতা কিম র সভায়  পাওয়ার পেয়  
েজে শেনর মা েম ৩য় াি েকর াচার কৗশল কম-পিরক না এবং বা বায়ন অ গিত িতেবদন 

পযােলাচনার জ  উপ াপন করেত হেব। 
 

২) ওেয়ব সাইেটর হালনাগাদকরণ িবষয়স হ সেরজিমেন যাচাইেয়র িনিম  সভার েজ ের ওেয়বসাইট দশেনর 
ব া করেত হেব।  

 

৩) জা য়াির ২০ হেত মাচ ২০ সময়কােলর  ৩য় াি েকর াচার ও নিতকতা কিম র সভায় ওেয়ব সাইট উ য়ন 
িনেয় িব ািরত আেলাচনা করা হেব। 

 

৪)  ৩য় াি েকর াচার ও নিতকতা কিম র সভার েবই আগামী ৩ মােসর মে  ওেয়ব সাইট  িডজাইন পিরবতন 
কের সকল িবষয় সহেজ মান করার েয়াজনীয় ব া হন করেত হেব। 

 

৫) ওেয়ব সাইেটর লেগার সােথ াংেকর অিফিসয়াল ফইস েকর িলংক াপন করেত হেব যােত লােগােত ি ক 
করেল ফইস েক েবশ করা যায়। ত  বাতায়ন, অথম নালয়সহ অ া  সংি  িত ােনর ওেয়ব সাইেট 

েবশ করার জ  মান জায়গায় িলংক ট াব াপন করেত হেব।  
 

৬) াংেকর সকল কায েমর সংবাদ ও ছিব াংেকর অিফিসয়াল ফইস েক আপেলাড করার জ  জনসংেযাগ 
িবভাগেক দািয়  িদেত হেব। অ েমািদত কমকতা/কমচারী াতীেরেক অ  কউ যােত াংেকর অিফিসয়াল 
ফইস েক াটাস/ছিব আপেলাড করেত না পাের তার ব া করেত হেব। 

 

৭) ওেয়ব সাইেটর িসআইিপিস ট াব এবং ফইস েক াহেকর ে র জবাব দােনর জ  িনিদ  দািয়  দান 
করেত হেব। 

 

৮) ওেয়ব সাইেট িনবাহীগেণর টিলেফান ন রসহ অ া  কাযালেয়র টিলেফান ন র হাল নাগাদ করেত হেব।  
 

৯) ণী িব াস ত নিথ িবন করেণর জ  িন িলিখত কিম  গঠন করা হয় : 
 

 মহা ব াপক, শাসন, িবেকিব, কা, ঢাকা – সভাপিত । 
 উপ-মহা ব াপক, শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগ, িবেকিব, কা, ঢাকা – সদ । 
 উপ-মহা ব াপক, িকউরেম , কম  ক াণ ও পিরবহন িবভাগ, িবেকিব, কা, ঢাকা – সদ । 

 

১০) িবধাজনক এলাকায় ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র উপি িতর মা েম গণ নানীর আেয়াজন করেত হেব। 
 

১১) আগামী ৭ িদেনর মে  অেকেজা িডিজটাল হািজরা মিশন হ কােজর উপেযাগী করেত হেব। 
 

১২) জা য়াির ২০২০ এর মে  ই-নিথর মা েম ফাইল অ েমাদেনর েয়াজনীয় ব া হন করেত হেব। 
 

১৩) িন পভােব মাঠ পযােয়র িবভাগীয় নিতকতা কিম  গঠন করা হয় : 
 

 সভাপিত – িবভাগীয় মহা ব াপক 
 সদ  -   িবভাগীয় জলার  আ িলক/আ িলক ব াপক 
    িবভাগীয় িনরী া কমকতা 
    িবভাগীয় জলার আ িলক িনরী া কমকতা 
   িবভাগীয় জলার ধান শাখার ব াপক 
 ফাকাল পেয়  কমকতা – িবভাগীয় কাযালেয়র ০১ জন সহকারী মহা ব াপক/উ তন  কমকতা।  

চলমান- 



পাতা-০২ 
 
 
 
 

১৪) িন পভােব ানীয়  কাযালেয়র নিতকতা কিম  গঠন করা হয় : 
 

 সভাপিত -  ানীয়  কাযালেয়র মহা ব াপক 
 সদ  -  ানীয়  কাযালেয়র সকল উপ-মহা ব াপক 
 ফাকাল পেয়  কমকতা – ানীয়  কাযালেয়র ০১ জন সহকারী মহা ব াপক/উ তন  কমকতা। 
 

১৫) িবভাগীয় নিতকতা কিম  এবং ানীয়  কাযালেয়র নিতকতা কিম  অথ বছেরর মািসক িহেসেব 
িনয়িমতভােব াচার ও নিতকতা কিম র সভার আেয়াজন করেবন। নিতকতা কিম র সভার কাযিববরণীর 
পাশাপািশ  মািসক িভি েত মাঠ কাযালেয়র াচার কৗশল কম-পিরক না এবং বা বায়ন অ গিত িতেবদন 
ও িতিবদেন দিশত  কায েমর মানকসহ মহা ব াপেকর া ের িনয়িমতভােব শাখা িনয় ণ ও বসা 
উ য়ন িবভাগ, িবেকিব, কা, ঢাকায় রণ করেবন। 

 
১৬) সকল অনলাইন শাখােক ই- ট ার ি য়ার আওতায় আনেত হেব। মাচ ২০২০ মােসর মে  অ ত ২০০ শাখােক 

ই- ট ার ি য়ার আওতায় আনেত হেব। 
 
১৭) মাচ ২০২০ মােসর মে  েয়াজনীয় য পািত য়সহ িভিডও কনফাের  চা  করেত হেব। 
 

০৬।  সািবকভােব গিতশীল াংিকংেয়র মা েম উ ততর অব ােন পৗছঁােনার লে  জারদার কায ম পিরচালনা করার 
আম ণ জািনেয় উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভাপিত মেহাদয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 
 

                                                                                           া িরত 
                                                                                                                   ০২.০১.২০২০ 

( মাঃ আলী হােসন ধািনয়া) 
ব াপনা পিরচালক 

ও 
সভাপিত 

 
নং- কা/শািন উিব-৮(অংশ-৭) াচার/২০১৯-২০২০/ ৮৫৯(১২৫০)               তািরখঃ ০২.০১.২০২০ 
     
অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেনর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ- 
 

০১। চীফ াফ অিফসার, ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র সিচবালয়, িবেকিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
০২। াফ অিফসার, উপ- ব াপনা পিরচালক মেহাদয়গেণর দ র, িবেকিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
০৩। াফ অিফসার, সকল মহা ব াপক মেহাদেয়র দ র, অ , াফ কেলজ, িবেকিব, ধান কাযালয়, ঢাকা।  
০৪। সকল িবভাগীয় মহা ব াপক,িবভাগীয় কাযালয়, বাংলােদশ িষ াংক।  
০৫। মহা ব াপক, ানীয়  কাযালয়, ঢাকা ।  
০৬। সকল িবভাগীয় িনরী া কমকতা, িবভাগীয় িনরী া কাযালয়,বাংলােদশ িষ াংক। 
০৭। সকল উপ মহা ব াপক, ধান কাযালয়,ঢাকা বাংলােদশ িষ াংক।– উপ মহা ব াপক, আইিস  িসে মস,কাড ও মাবাইল 

াংিকং িবভাগেক কাযিববরণী  ওেয়ব সাইেটর ট ােব আপেলাড করার েয়াজনীয় ব া হেনর জ  অ েরাধ করা হেলা। 
০৮। সকল  আ িলক/আ িলক ব াপক,  আ িলক/আ িলক কাযালয়, বাংলােদশ িষ াংক।  
০৯। সকল কেপােরট শাখা ব াপক,বাংলােদশ িষ াংক। 
১০। সকল আ িলক িনরী া কমকতা, আ িলক িনরী া কাযালয়,বাংলােদশ িষ াংক। 
১১। শাখা ব াপক (  আ িলক/আ িলক ব াপেকর মা েম) বাংলােদশ িষ াংক। 
১২। নিথ/মহানিথ।  
 
 

                     ০২.০১.২০২০ 
( মাহা াদ মিন ল ইসলাম) 

উপমহা ব াপক 
 
 


