‡gvsjv e›`i KZ©„cÿ
‡gvsjv, ev‡MinvU|
welq t RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi wbwg‡Ë¡ 06-02-2020 ZvwiL mKvj 10.00 NwUKvq AbywôZ geK Gi
ˆbwZKZv KwgwU mfvi Kvh©weeiYx|
mfvcwZ
ZvwiL
mgq
¯’vb

t K¨v‡Þb †gvnv¤§` Avjx †PŠayix, weGb, m`m¨ (nvt I †gt)|
t 06-02-2020 wLªt|
t 10.00 NwUKv|
t geK'i ‡evW©iæg|

MZ 06-02-2020 ZvwiL mKvj 10.00 NwUKvq geKÕi †evW©iæ‡g K¨v‡Þb †gvnv¤§` Avjx †PŠayix, weGb, m`m¨ (nvt I †gt)
g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡ RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡b ˆbwZKZv KwgwUi GK mfv AbywôZ nq| mfvcwZ Dcw¯’Z mKj‡K ¯^vMZ Rvwb‡q
পরিচালক (cÖkvmb) ‡K mfvi KvR ïiæ Kivi Rb¨ Aby‡iva K‡ib|
নৈতিকিা কতিটির weMZ mfvq M„nxZ wm×v‡šÍi Dci wb¤œiæc Av‡jvPbv I wm×všÍ M„nxZ nq tµt bs
Av‡jvP¨ welq
1.
নৈতিকিা কতিটির সভা।

2.

3.

4.

5.

6.

Av‡jvPbv

M„nxZ wm×všÍ
প্রতি ০৩ িাস অন্তর RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡b যথাসিনয় বতণ িি সভা ০২(দুই)টি
ˆbwZKZv KwgwUi সভা িানসর ৩য় সপ্তানে এবং শুদ্ধাচার অনুিানৈর ব্যবস্থা গ্রেণ করনি েনব।
পুরষ্কার প্রদাৈ সংক্রান্ত সভা প্রতিবছর জুৈ িানসর ৩য়
সপ্তানে রতববার চচয়ারম্যাৈ িনোদনয়র সভাপতিনে
অনুতিি েনব।
অংশীজনৈর
সুশাসৈ প্রতিিার তৈতিনে দক্ষিা ও নৈতিকিা উন্নয়নৈর তসদ্ধান্ত অনুযায়ী সভা অনুিানৈর
জন্য বন্দর ব্যবোরকারীনদর সানথ প্রতিিানস সভা প্রিাণকসে পরবিী সভায় উপতস্থি
(Stakeholder)
অনুিানৈর আনয়াজৈ করনি েনব। এছাড়া বন্দর থাকনি েনব।
অংশগ্রেণ সভা।
ব্যবোরকারীনদর সানথ অনুতিি সভার কায িতববরণী ও
তসদ্ধান্ত কিটুকু বাস্তবাতয়ি েনয়নছ িার অগ্রগতিসে
পরবিী সভায় উপতস্থি থাকার জন্য সভাপতি িনোদয়
সংতিষ্ট সকলনক অবতেি কনরৈ।
গৃে তৈিিাণ ঋণ ৈীতিিালা- গৃে তৈিিাণ ঋণ ৈীতিিালা-২০১৯ এর খসড়া সংতিষ্ট সকলনক গৃে তৈিিাণ ঋণ
২০১৯ প্রণয়ৈ প্রসনে।
চুড়ান্তকরনণর লনক্ষে সম্মাতৈি চবার্ ি সদস্যনদর, ৈীতিিালা-২০১৯ চপ্ররণ করনি েনব।
অতিসাস ি অোনসাতসনয়শৈ এর সভাপতি/সাধারণ
সম্পাদক ও তসতবএ এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক চক
কতপ চপ্ররণ করনি েনব। এছাড়া গৃে তৈিিাণ ঋণ
ৈীতিিালা-২০১৯ চবার্ ি সভায় অনুনিাদনৈর পর িবক’র
ওনয়বসাইনে প্রকাশ করনি েনব।
েজ্জ
ৈীতিিালা-২০১৯ েজ্জ ৈীতিিালা-২০১৯ এর খসড়া চুড়ান্তকরনণর লনক্ষে
প্রণয়ৈ প্রসনে।
সম্মাতৈি চবার্ ি সদস্যনদর, অতিসাস ি অোনসাতসনয়শৈ
এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ও তসতবএ এর
সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক চক কতপ চপ্ররণ করনি েনব।
এছাড়া েজ্জ ৈীতিিালা-২০১৯ চবার্ ি সভায় অনুনিাদনৈর
পর িবক’র ওনয়বসাইনে প্রকাশ করনি েনব।
উেিচচ িা িাতলকা প্রণয়ৈ উেিচর্চ্িার িাতলকা প্রণয়ৈ কনর গি ১২-০৩-২০১৯
কনর িন্ত্রণালনয় চপ্ররণ।
িাতরনখ চৈৌপনি চপ্ররণ করা েনয়নছ। উক্ত িাতলকা
োলৈাগাদ কনর পুৈরায় িন্ত্রণালনয় চপ্ররনণর তবষনয়
আনলাচৈা ও তসদ্ধান্ত গৃেীি েয়।
এতর্তপ বাস্থবায়ৈ অগ্রগতি। চিাংলা বন্দর কর্তিপনক্ষর এতর্তপ বাস্তবায়ৈ লক্ষেিাত্রা
অনুযায়ী সম্পন্ন করনি েনব এবং জািীয় শুদ্ধাচানরর
লক্ষেিাত্রার সানথ তিল চরনখ বাস্তবায়ৈ করনি েনব।
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বাস্তবায়নৈ
প্রশাসৈ তবভাগ

সকল তবভাগীয়/
চকাষ প্রধাৈ

প্রশাসৈ তবভাগ

সংতিষ্ট সকলনক েজ্জ ৈীতিিালা২০১৯ চপ্ররণ করনি েনব।

প্রশাসৈ তবভাগ

উেি চর্চ্িার িাতলকা োলৈাগাদ কনর
দ্রুি চপ্ররণ করনি েনব।

প্রশাসৈ তবভাগ

প্রতি ০৩ িাস অন্তর প্রকনের পতরকেৈা
প্রধাৈ
বাস্তবায়ৈ অগ্রগতির প্রতিনবদৈ এবং এবং
প্রকে
এতর্তপর অগ্রগতির প্রতিনবদৈ সদস্য পতরচালকগণ
(োাঃওনিাঃ)
এবং
পতরচালক
(প্রশাসৈ) বরাবর চপ্ররণ করনি েনব।

পািা-২

7.

প্রকে পতরদশিৈ/পতরবীক্ষৈ িবকনকর উন্নয়ৈ প্রকে পতরদশিনৈর জন্য কতিটি গঠনৈর কতিটির প্রস্তাব চপ্ররণ করনি েনব।
অগ্রগতি প্রতিনবদৈ।
প্রস্তাব চচয়ারম্যাৈ িনোদনয়র তৈকে চপ্ররণ করনি েনব।

পতরকেৈা প্রধাৈ

8.

প্রকে পতরদশিৈ/পতরবীক্ষৈ পতরদশিৈ প্রতিনবদনৈর সুপাতরশ অনুযায়ী বাস্তবায়নৈর পতরদশিৈ প্রতিনবদনৈর সুপাতরনশর
প্রতিনবদনৈর
সুপাতরশ োর পরবিী সভায় উপস্থাপৈ করনি েনব।
অগ্রগতি
প্রতিনবদৈ
সদস্য
বাস্তবায়ৈ।
(োাঃওনিাঃ) িনোদয়নক প্রতিিানস
চপ্ররণ করনি েনব।
তসটিনজৈস চাে িার প্রণয়ৈ ও চসবা প্রদাৈ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নৈর জন্য আগািী ০৩ তসটিনজৈস চাে িার োলৈাগাদ করাসে
বাস্তবায়ৈ।
কায িতদবনসর িনে তসটিনজৈস চাে িার চবার্ ি আপনর্েসে ওনয়বসাইনে প্রকাশ করনি েনব।
ওনয়বসাইনে প্রকানশর ব্যবস্থা গ্রেণ করনি েনব।
শাখা/অতধশাখা
এবং স্বচ্ছিা ও জবাবতদতেিা শতক্তশালীকরনণর জন্য োরবার পতরদশিৈ প্রতিনবদৈ চচয়ারম্যাৈ ও
অধীৈস্থ অতিস পতরদশিৈ। িাষ্টার ও প্রধাৈ প্রনকৌশলী (তসাঃ ও োাঃ) কর্তিক সদস্য (োাঃ ও চিাঃ) িনোদয় বরাবর
পতরদশিনৈর িরনিে নিরী করনবৈ িনিি তসদ্ধান্ত গৃেীি চপ্ররণ করনি েনব।
েয় এবং উক্ত িরনিে অনুযায়ী প্রতিিানসর চশষ সপ্তানে
অধীৈস্থ অতিসসমূে পতরদশিৈ কনর প্রতিনবদৈ দাতখল
করনি েনব।
পতরদশিৈ
প্রতিনবদনৈর পতরদশিৈ প্রতিনবদনৈর সুপাতরশ বাস্তবায়নৈর অগ্রগতি পতরদশিৈ প্রতিনবদনৈর সুপাতরনশর
সুপাতরশ বাস্তবায়ৈ।
োর পরবিী সভায় উপস্থাপৈ করনি েনব।
সদস্য (োাঃ ও চিাঃ) িনোদয় বরাবর
চপ্ররণ করনি েনব।
সতচবালনয়র তৈনদ িশিালা- প্রনিেক তবভানগর ৈতথসমূে সতচবালনয়র তৈনদ িশিালা- তবভানগর ৈতথসমূে সতচবালনয়র
২০১৪ অনুযায়ী ৈতথর চেতণ ২০১৪ অনুযায়ী চেতণ তবন্যাস করনি েনব এবং ৈতথসমূে তৈনদ িশিালা-২০১৪ অনুযায়ী চেতণ
তবন্যাসকরণ।
কতম্পউোরাইজ করনি েনব।
তবন্যাস করনি েনব।
চেতণ তবন্যাসকৃি ৈতথ প্রনিেক তবভানগর ৈতথসমূে সতচবালনয়র তৈনদ িশিালা- ৈতথসমূে সতচবালনয়র তৈনদ িশিালাতবৈষ্টকরণ।
২০১৪ অনুযায়ী চেতণ তবন্যাসকৃি ৈতথ তবৈষ্ট করনি েনব। ২০১৪ অনুযায়ী চেতণ তবন্যাসকৃি ৈতথ
তবৈষ্ট করনি েনব।
দুৈীতির সম্ভাব্য চক্ষত্রসমূে সকল তবভাগীয় প্রধাৈ দুৈীতির সম্ভাব্য চক্ষত্রসমূে প্রধাৈ দুৈীতির সম্ভাব্য চক্ষত্রসমূে
তচতিিকরণ।
তচতিিকরণ এবং প্রতিকানরর সম্ভাব্য উপায় তচতিি তচতিিকরণ এবং প্রতিকানরর সম্ভাব্য
কনর খািবন্ধ অবস্থায় আগািী এক সপ্তানের িনে সদস্য উপায় তচতিি করনি েনব।
(োাঃ ও চিাঃ) বরাবর চপ্ররণ করনি েনব।

প্রকে পতরচালকগণ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

উপসতচব (চবার্ ি ও
জৈসংনযাগ)
পতরচালক (প্রশাসৈ)
এবং সকল তবভাগীয়
প্রধাৈ

সকল তবভাগীয়/
চকাষ প্রধাৈ
সকল তবভাগীয়/
চকাষ প্রধাৈ
সকল তবভাগীয়/
চকাষ প্রধাৈ
সকল তবভাগীয়/
চকাষ প্রধাৈ

mfvq Avi †Kvb Av‡jvP¨ welq bv _vKvq উপতস্থি mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q mfvi mিাতপ্ত ঘ াষনা করিন ।

স্বাক্ষরিত/ 17-02-2020
K¨v‡Þb †gvnv¤§` Avjx †PŠayix, weGb
m`m¨ (nvt I †gt)

bs 18.14.0158.124.38.054.2019-

‡deªæqvwi 2020 তরাঃ।

weZiY : wefvM/‡Kvl cÖavb t
....................................................................................... geK, ‡gvsjv|
Abywjwc t

1|
2|
3|

m`m¨ (
), geK, ‡gvsjv|
cwiPvjK (cÖkvmb), geK, ‡gvsjv|
‡Pqvig¨vb g‡nvv`‡qi GKvšÍ mwPe, geK, ‡gvsjv|
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স্বাক্ষরিত/ 17-02-2020
পরিচালক (cªkvmb)

