
 

বাংলােদশ িষ াংক 
ধান কাযালয়,ঢাকা। 

 
শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগ 

 
 

িবষয়ঃ লাই,২০২০ হেত সে র,২০২০ সময়কােলর ১ম াি েকর   
াচার ও নিতকতা কিম র সভার কাযিববরণী। 

 
সভাপিত : জনাব মাঃ আলী হােসন ধািনয়া, ব াপনা পিরচালক 

তািরখ ও সময় : ২২.০৯.২০২০, িবেকল : ৩:০০ঘ কা। 
ান : বাড ম, িবেকিব, ধান কাযালয় ভবন। 

উপি িত : পিরিশ  “ক” 
  

 

১.০ সভার ারে  সভাপিত মেহাদয় তাঁর াগত ব ে  ন ন অথ বছেরর ১ম াি েকর াচার ও নিতকতা কিম র সভায় উপি ত 
সকলেক েভ া জানান। াচার কৗশল কম-পিরক না,২০২০ অ যায়ী িহত সকল কায ম কবলমা  ম ণালেয়র পেয়  অজেনর জ  
দায়সারাভােব স াদন না কের সব ের এবং সকল কাযালেয় ত অেথই াচার চচা বা বায়েনর উপর  আেরাপ করার জ  আ ান 
জানান।    

 

২.০  সভাপিত মেহাদেয়র  অ মিত েম  শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভােগর উপমহা ব াপক জনাব মাহা দ মিন ল ইসলাম 
পাওয়ার পেয়  েজে শেনর মা েম লাই, ২০২০ হেত সে ে র,২০২০ সময়কােলর ১ম াি েকর  াচার কৗশল কম-পিরক না 
এবং বা বায়ন অ গিত িতেবদন পযােলাচনার উে ে  উপ াপন কেরন।  
 

৩.০ সভায় িবিভ  িবষেয়র উপর িব ািরত আেলাচনায় িন প িস া  িহত হয় :- 
৩.১) িত াি েকর াচার ও নিতকতা কিম র সভা মািসেকর শষ সমেয় না কের শষ মােসর মাঝামািঝ 

সমেয় আেয়াজন করেত হেব। 
 

৩.২)   বি ক মহামাির কেরানার কারেন সরাসির উপি িতর িবক  ব ায় াংেকর কমকতােদর Zoom 
webinar এর মা েম অ াৎ ভা য়াল িশ ণ দয়া হে । এ  আেরা ি  করেত হেব এবং ত 
ত  সংর েণর জ  কমকতােদর In-House/বিহ: িত ােন িশ ণ দান/মেনানয়েনর কিপ শাখা 
িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভােগর াচার বা বায়ন সল-এ রণ করেত হেব। পাশাপািশ িত 

াি েকর শষ মােসর ১৫ তািরেখর মে  চলিত াি েকর িব ািরত ( িশ ন কম িচর আেয়াজক 
িত ান, িশ েনর িবষয়, অংশ হনকারীর নাম, পদবী, িবভাগ, িশ েনর ময়াদকাল) িতেবদন 

মি পিরষদ িবভােগর িনেদিশকা মাতােবক মানকসহ মানব স দ িবভাগ এবং শাখা িনয় ণ ও বসা 
উ য়ন িবভােগ রণ করেত হেব। 

 

৩.৩) িকউরেম  িবভাগ ক ক অনিত িবলে  িনজ  টাল ি  ন র সং হ কের ওেয়বসাইেট আপেলাডসহ 
শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 

 

৩.৪) ওেয়বসাইেটর মাঠ কাযালয়স েহর াচার ট ােব াচার িবষয়ক ত ািদ যথাযথ ও স কভােব 
আপেলাড করেত হেব। াচার সংি  িবষয় িতত অ  কান িবষয় আপেলাড না করার িবষেয় ধান 
কাযালেয়র নজরদািরর জ  শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভােগর একজন উপ  কমকতােক দািয়  

দান করেত হেব। 
 

৩.৫) েনাদনা ােকেজর েদর হারসহ সকল াসি ক ত , ঋণ সহজীকরণ সা লােরর ত  
েনািদতভােব কাশেযা  ত  হালনাগাদকরেণ সংেযাজন করেত হেব। 

 

৩.৬) ওেয়বসাইেটর CIPC, Contact us, Face book  িনয়িমত পির া কের াহেকর কান অিভেযাগ 
পাওয়া গেল িভিজ া  ায়াড িবভাগ ততম সমেয় েয়াজনীয় ব া হন করেব। 

 

৩.৭) আইিস  িসে মস, মাবাইল াংিকং ও কাড িডিভশন, আইিস  অপােরশন িবভাগ, এে ট এ  
ইি িনয়ািরং িবভাগ, িকউরেম  এবং কম  ক াণ ও পিরবহন িবভাগ অনিত িবলে    য় পিরক না  
শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভােগ রণ করেব এবং উ  িবভাগস হ তােদর পরবত  য় ই-
ট ােরর মা েম স াদন করেব।   

 ৩.৮) আইিস  িসে মস, মাবাইল াংিকং ও কাড িডিভশন  ই-িজিপ িবধা স িলত শাখা ি র েয়াজনীয় 
ব া হন করেব এবং আগামী সভায় তার অ গিত উপ াপন করেব। 

 

 ৩.৯) আ জািতক বািনজ  িবভাগ, িডট িবভাগ ও কি য় িহসাব িবভাগ   অংেশর বাজার িভি ক 
িসিডউল অব চােজজ নয়ন কের  শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভােগ রণ করেব, পরবত েত শাখা 
িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগ ও জারী িডপাটেম  সি িলতভােব ড়া  িসিডউল অব চােজজ নয়ন 
কের িস েজন’স চাটাের উে খসহ মাঠ পযােয় সা লার জাির করেব। 

 
  



 
 
 
 
 
 ৩.১০) ধান কাযালেয়র সকলেক অিফস চলাকালীন সমেয় আইিড কাড গলায় রাখেত হেব এবং অিফেস আগমন 

ও ােন িডিজটাল হািজরা মিশন বহার করেত হেব। িডিজটাল হািজরা বা বায়েনর জ  দরজার 
পােশ রি ত সকল  িডিজটাল হািজরা মিশন সচল রাখার েয়াজনীয় ব া হন করেত হেব। 

 

 ৩.১১) আইিস  অপােরশন িবভাগেক অে াবর,২০২০ এর মে  ধান কাযালেয় ই-নিথ চা র েয়াজনীয় 
পদে প হন করেত হেব। 

 

 ৩.১২) কম পিরক না মাতােবক আইিস  অপােরশন িবভাগ এবং আইিস  িসে মস, মাবাইল াংিকং ও কাড 
িডিভশনেক শাখা কি উটারাইেজশেনর ল মা া অজন করেত হেব। আগামী ন ২০২১ এর মে  
িবেকিব’র ১০৩৮  শাখা অনলাইন াংিকং িবধা দােনর েয়াজনীয় ব া হন করেত হেব।  

 

 ৩.১৩) শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগেক ৩১.১২.২০২০ তািরেখর মে  ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর াচার 
র ার দােনর েয়াজনীয় ব া হন করেত হেব।  

 

 ৩.১৪)  উপেরা  িস া স েহর অ গিত ২য় াি েকর (অে াবর,২০২০-িডেস র,২০২০) নিতকতা কিম র 
সভায় উপ াপন করেত হেব। 

 

৪.০ সভায় আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত মেহাদয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 
 

 
 

                                                                                                       া িরত 
                                                                                                        ০১.১০.২০২০ 

 ( মাঃ আলী হােসন ধািনয়া) 
ব াপনা পিরচালক 

ও 
সভাপিত 

 
                                                                                           

 

নং- কা/শািন উিব-৮(অংশ-৮)২০২০-২০২১/৫৬২(১২৫০)                       তািরখঃ ০৫.১০.২০২০ 
     
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। 
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।  
 
 
 

                           ০৫.১০.২০২০ 
 ( মাহা াদ মিন ল ইসলাম) 

উপমহা ব াপক 


