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সভাপিত মাঃ মাকাে ল হােসন 
 সিচব

সভার তািরখ ৩১.৩.২০২১
সভার সময় র ২.৩০ টা

ান  িভিডও কনফােরি ং (ZOOM) এর মা েম।
উপি িত ZOOM

         ২০২০-২১ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর িনিম  ম ণালয়/িবভাগ/অ া  রা ীয় িত ােনর
জ  ণয়ন ত িনেদিশকার িনেদশনা অ যায়ী এ ম ণালেয়র ২০২০-২১ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না বা বায়েনর লে  নিতকতা কিম ’র ৩য় সভা এ ম ণালেয়র সিচব জনাব মাঃ মাকাে ল হােসন-এর
সভাপিতে  গত ৩১.৩.২০২১ তািরখ র ২:৩০ ঘ কায় িভিডও কনফােরি ং (ZOOM) এর মা েম অ ি ত হয়।
সভার ারে  িভিডও কনফােরি ং (ZOOM) এর মা েম সভায় অংশ হণ ত কমকতােদর াগত জািনেয় সভাপিত
সভার কাজ  কেরন।  

০২।       সভাপিতর অ মিত েম এ ম ণালেয়র সিচব ( শাসন) জনাব এ. এইচ. এম. গালাম িকবিরয়া ২০২০-২১
অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না এবং কম-পিরক নার ২য় মািসক (অে াবর-িডেস র/২০২০)
বা বায়ন অ গিত িতেবদন সভায় উপ াপন কেরন। অতঃপর িতিন ২০২০-২১ অথ বছেরর এ ম ণালেয়র জাতীয়

াচার কৗশল কম-পিরক নার ৩য় মািসেকর কায মস হ সভায় উপ াপন কেরন এবং কায মস েহর বা বায়ন
অ গিত সভায় েল ধেরন। এ সংেগ িতিন ২০২০-২১ অথ বছেরর এ ম ণালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক নার ৩য় মািসেকর বা বায়ন অ গিত হালনাগাদ কের আগামী ১২.৩.২০২১ ি . তািরেখর মে  ম ণালেয়

রেণর জ  দ র/সং া- ক অ েরাধ জানান।

০৩।       সভার এ পযােয় সিচব ( শাসন) জানান য, কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ চাকির সং া  (জা য়াির-
মাচ/২০২১) িবিভ  িশ ণ আেয়াজন, কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ শাসন সং া  (জা য়াির-মাচ/ ২০২০)

িশ ণ আেয়াজন,   ওেয়বসাইেট াচার সবা ব  হালনাগাদ, েণািদতভােব কাশেযা  তে র তািলকা
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ,   ওেয়বসাইেট ত  অিধকার সবাব  হালনাগাদ ও   ওেয়বসাইেটর
অিভেযাগ িতকার ব া (GRS) সবা ব  হালনাগাদ, ম ণালয়/িবভাগ/রা ীয় িত ান ক ক কে র
পিরদশন/পিরবী ণ, ক  পিরদশন/পিরবী ণ িতেবদেনর পািরশ বা বায়ন পিরবী ণ, ই- ট ােরর মা েম য়
কায স াদন,   সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, শাখা/অিধশাখা ও
আওতাধীন/অধ ন কাযালয় পিরদশন, শাখা/অিধশাখা ও আওতাধীন/অধ ন কাযালয় পিরদশন িতেবদেনর পািরশ
বা বায়ন, বসামিরক িবমান পিরবহন খােত সবার মান উ য়নকে  িবমানব ের পিরচািলত মাবাইল কােটর অিভযান,
দেশর িবমানব রস েহ যা ীেসবার মান ও কােগা সবার মান আকি ক পিরদশন করা, ন িত িতেরাধ িবষেয় এ
ম ণালেয়র কমকতা-কমচারীেদর মে  সেচতনতা ি লক িশ ণ কমশালা আেয়াজন, ম ণালেয় ািপত িডসে
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বােড িতমােস একিদন কের ন িত িতেরাধ িবষয়ক িভিডও দশন, াচার কমপিরক নায় অ  িবিভ  কায ম
বা বায়েনর জ  বরা ত অেথর আ মািনক পিরমান ও িনধািরত সমেয় মািসক িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ
দািখল ও   ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ ইত ািদ িবষয়স হ ৩য় কায়াটাের অ  রেয়েছ। জাতীয় াচার কৗশেলর

ল ল  াচার চচা ও ন িত িতেরােধর মা েম রা  ও সমােজ শাসন িত া।

০৪।       উে , ২০২০-২১ অথ বছেরর এ ম ণালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার ৩য় মািসেকর
কায ম ৯.৪ অ যায়ী " ন িত িতেরাধ িবষেয় এ ম ণালেয়র কমকতা/কমচারীেদর মে  সেচতনতা ি লক িশ ণ
কমশালা" ভা য়ািল গত ২৯.৩.২০২১ ি . তািরেখ আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  ভা য়াল কমশালায় ধান অিতিথ িহেসেব
এ ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী অংশ হণ কেরন।

০৫।       অতঃপর এ ম ণালেয়র চলিত ২০২০-২১ অথ বছেরর জাতীয় াচার কম-পিরক নার ২য় মািসক (অে াবর-
িডেস র, ২০২০) িতেবদন পিরবী ণ ও পযােলাচনা করা হয়। িনধািরত সমেয়র মে  ম ণালয় ও সং ার ৩য় মািসক
(জা য়াির-মাচ/ ২০২০) বা বায়ন অ গিত িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রণ িনি ত করা ও   ওেয়বসাইেট
আপেলাডকরণ এবং ২০২০-২০২১ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ও পিরবী ণ কাঠােমা অ যায়ী
যথাযথ কায ম হেণর জ  সভাপিত আওতাধীন সং া ধানসহ সংি  কমকতা ে র ি  আকষণ কেরন।

০৬।      সভায় িব ািরত আেলাচনাে  সবস িত েম হীত িস া স হ িন প:  

(ক)   সং ার ২০২০-২১ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার ৩য় মািসক (জা য়াির-মাচ/২০২১)
বা বায়ন অ গিত িতেবদন িনধািরত সমেয়র মে    সং ার ওেয়বসাইেট আপেলাডসহ ম ণালেয় রণ িনি ত
করেব;
(খ) কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ চাকির সং া  (জা য়াির-মাচ, ২০২১) িবিভ  িশ ণ আেয়াজন করেত  হেব;(গ)
কমকতা-কমচািরেদর অংশ হেণ শাসন সং া  (জা য়াির-মাচ, ২০২১) িশ ণ আেয়াজন করেত হেব;
(ঘ)   ওেয়বসাইেট াচার সবা ব  হালনাগাদ করেত হেব;
(ঙ) েণািদতভােব কাশেযা  তে র তািলকা হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব;
(চ)   ওেয়বসাইেট ত  অিধকার সবাব  হালনাগাদ করেত হেব;
 (ছ)   ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ িতকার ব া (GRS) সবা ব  হালনাগাদ করেত হেব;
(জ) ম ণালয়/িবভাগ/রা ীয় িত ান ক ক কে র পিরদশন/পিরবী ণ করেত হেব;
(ঝ) ক  পিরদশন/পিরবী ণ িতেবদেনর পািরশ বা বায়ন পিরবী ণ করেত হেব;
(ঞ) ই- ট ােরর মা েম য় কায স াদন করেত হেব;
(ট)   সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ করেত হেব;
(ঠ) শাখা/অিধশাখা ও আওতাধীন/অধ ন কাযালয় পিরদশন করেত হেব;
(ড) শাখা/অিধশাখা ও আওতাধীন/অধ ন কাযালয় পিরদশন িতেবদেনর পািরশ বা বায়ণ;
(ঢ) বসামিরক িবমান পিরবহন খােত সবার মান উ য়নকে  িবমানব ের পিরচািলত মাবাইল কােটর অিভযান
পিরচালনা করেত হেব;
(ণ) দেশর িবমানব রস েহ যা ীেসবার মান ও কােগা সবার মান আকি ক পিরদশন করেত হেব;
(ত) ন িত িতেরাধ িবষেয় এ ম ণালেয়র কমকতা-কমচারীেদর মে  সেচতনতা ি লক িশ ণ কমশালা আেয়াজন
করেত হেব;
(থ) ম ণালেয় ািপত িডসে  বােড িতমােস একিদন কের ন িত িতেরাধ িবষয়ক িভিডও দশন করেত হেব;
(দ) াচার কমপিরক নায় অ  িবিভ  কায ম বা বায়েনর জ  বরা ত অেথর আ মািনক পিরমান সং া ,
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(ধ) আগামী ১২.৪.২০২১ ি . তািরেখর মে    সং ার ৩য় মািসক িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ দািখল ও  
ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব;

০৭।  সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ষাঘণা কেরন।

 

মাঃ মাকাে ল হােসন 
সিচব

ারক ন র: ৩০.০০.০০০০.০১০.১৬.০০২.২০.১৬৪ তািরখ: 
০৫ এি ল ২০২১

২২ চ  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) সিচব, সম য় ও সং ার, সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সং া ধান (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৩) অিতির  সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৪) -সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৫) উপ-সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৬) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৭) িসঃ সহঃ সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৮) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৯) া ামার, আইিস  সল, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়

 

মাঃ মাহ র রহমান 
উপ-সিচব
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