
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড (িডিপিডিস) 
এইচআর শাখা

িডিপিডিস’র াচার িবষয়ক নিতকতা কিম র ১ম কায়াটােরর সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মা: গালাম মা ফা 
 এি িকউ ভ িডের র (অ াডিমন ও এইচ আর), অিতির  দািয়

সভার তািরখ ২৮ / ০৯ / ২০২০ি .
সভার সময় িবকাল ৩.০০ টায়

ান িভিডও কনফাের  ( ম)

উপি িত
০১। জনাব মা: রিবউল হাসান, জনােরল ােনজার (আইিস , এনািজ এ  িমটািরং) ও সদ  নিতকতা কিম । ০২। জনাব মাহা দ হাসনাত চৗ রী, 
জনােরল ােনজার (এইচ.আর) ও সদ -সিচব নিতকতা কিম ।  ০৩। জনাব মাঃ ইমদা ল হক, জনােরল ােনজার  (ফাই া ), অিতির  

দািয় , সদ  নিতকতা ০৪।  জনাব নীহার র ন সরকার, িডিজএম (এে ট এ  া েপাট) ও িবক  সদ -সিচব নিতকতা কিম ।
আেলাচ িচআেলাচ িচ   : 

সভাপিত সভায় উপি ত কিম র সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভায় িডিপিডিস’ ত াচার িত ায় শাসন, তা
, জবাবিদিহতার এবং াি গত নিতকতােবাধ গঠেনর উপর  আেরাপ কের িন বিণত িবষেয়র উপর আেলাচনা করা হয়::  

  নংনং আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয় আেলাচনাআেলাচনা  িস ািস া

০১ মািসক িতেবদন 
দািখল

সভায় জানান হয়, ২০১৯-২০ অথ বছেরর ায়েন িডিপিডিস তার 
াচার কমপিরক নার ল মা ার শতভাগ অজন কেরন। ২০২০-২১ 

অথ বছেরর কম পিরক না িব ৎ িবভাগ ক ক দ  িনধািরত 
সমেয়র মে  দািখল করা হয়। চলিত অথ বছেরর ১ম কায়াটােরর 

িতেবদন দািখেলর সময়কাল ১৫.১০.২০২০ি . তািরখ পয । ১ম 
কায়াটােরর িতেবদন েতর কায ম চলমান রেয়েছ মেম সভায় 
অবিহত করা হয়। িনধািরত সমেয়র মে  িতেবদন দািখল করা হেব।

িনধািরতিনধািরত  সমেয়রসমেয়র   মেমে   
২০২০২০২০--২১২১   অথঅথ  বছেররবছেরর   ১ম১ম  
কায়াটােররকায়াটােরর   িতেবদনিতেবদন   

দািখলদািখল  করেতকরেত  হ েবহেব ।।

০২ গণ নানীর আেয়াজন 

সভায় অবিহত করা হয় য, ২০১৯-২০ অথ বছের গন নানীর 
ল মা া িছেলা ৭২ । বতমান কেরানা ভাইরাস পিরি িতেত 
ল মা া কিমেয় ৩৬  িনধারণ করা হেয়েছ। এ ি েত 
িডিপিডিসেক িত কায়াটাের ০৯  এবং বছের সেবােমাট ৩৬  
গণ নানীর আেয়াজন করেত হেব। ২০২০-২১ অথবছেরর ১ম 
কায়াটােরর গণ নানীর ল মা া রেণর লে  িনবাহী েকৗশলী, 
এনওিসএস দ রস হেক একািধকবার ই-নিথ এবং ইেমইেল প  

রেণর মা েম তাগাদা দান করা এবং সংি  িবষেয় িনবাহী 
পিরচালক (অপােরশ ) মেহাদেয়র সহেযাগীতার অ েরাধ কের প  

রণ করা হেয়েছ। কায়াটার শেষ িনবাহী েকৗশলী, এনওিসএস 
দ রস হ হেত সংি  ত  সং হ বক িতেবদন ত করা হেব 
মেম সভায় অবিহত করা হয়।

িনধািরতিনধািরত  সমেয়রসমেয়র   মেমে   
গণ নানীরগণ নানীর   তত   
সং হ বকসং হ বক   াচ ারাচ ার   

িতেবদনিতেবদন   তত  করতকরত::   
ম ণালেয়ম ণালেয়  রণরণ  করেতকরেত  
হ েবহেব ।।

০৩
অংশীজেন অংশ হেণ সভা 
(Stakeholders 
Meeting)

 সভায় জানােনা হয়, ২০২০-২১ অথ বছের সেবােমাট ৮  কেহা ার 
িম ং আেয়াজেনর ল মা া িনধািরত রেয়েছ। এ ল  িডিপিডিস'র 
দ র ধানস হেক কেহা ারেদর সােথ িম ং আেয়াজন এবং এ 
সং া  ত  দােনর িনিমে  প  রেণর জ  সভায় আেলাচনা করা 
হয়। 

কেহ া ারেদরকেহ া ারেদর   সােথসােথ  িম ংিম ং  
এরএর   তত   দােনরদােনর   জজ   পপ   

রণরণ  করাকরা  হ েবহেব ।।

০৪
নিতকতা স িলত পা ার, 

িলফেলট, ানার এর 
চারণা

সভায় জানােনা হয় ২০১৯-২০ অথ বছেরর ায় চলিত অথ বছেররও 
নিতকতা স িলত পা ার, িলফেলট, ানার ইত ািদ তির কের চার 
করা হেব। পা ার, িলফেলট, ানারস হ যথাযথভােব দিশত আেছ 
িকনা তা াচার কিম  ক ক বচয়ন িভি েত পিরদশন করা হেব। 

নিতকতানিতকতা  স িলতস িলত  
পা ারপা ার , , িলফেলটিলফেলট,,   
ানারানার   ত বকত বক  চ ােররচ ােরর   
ব াব া  করেতকরেত  হ েবহেব ।।

০৫ াচার সং া  িশ ণ
জাতীয় াচার কম পিরক নায় াচার সং া  িশ েনর 
ল মা া িনধািরত রেয়েছ। িশ েণর লে মা া অজেনর লে  
িডিপিডিস’র িশ ণ ও উ য়ন দ র ক ক িশ েণর আেয়াজন করা 
হয়। ২০২০-২১ অথ বছেরও িনধািরত ল মা া অ যায়ী িশ েণর 
আেয়াজন করা হে  মেম সভায় জানােনা হয়। 

ল মা াল মা া   অ যায়ীঅ যায়ী   
িশ েণরিশ েণর   আেয়াজনআেয়াজন  

করেতকরেত  হ েবহেব   এবংএবং  সংিসংি   
তত   মাণকসহমাণকসহ   মািসকমািসক   

িতেবদেনরিতেবদেনর   সােথসােথ  দািখলদািখল  
করেতকরেত  হ েবহেব ।।

. ১



০৬ দ র ধান ক ক পিরদশন সভায় আেলাচনা করা হয় য, দ র ধানগণ তােদর অধ ন 
অিফসস হ িনয়িমত পিরদশন করেব। এ লে  দ র ধানস হেক 
প  রণ করার জ  সভায় আেলাচনা হয়।

দ রদ র   ধ ানগণধানগণ  তােদরতােদর   
অধ নঅধ ন  
অিফসস হঅিফসস হ   পিরদশনপিরদশন  
করেবনকরেবন। । এএ  লেলে   পপ   

রণরণ  করাকরা  হ েবহেব ।।

০৭ নিতকতা কিম র সভা ও 
িস া  বা বায়ন

সভায় অবিহত করা হয় য, াচার কম পিরক নার ল মা া 
অ যায়ী িত কায়াটাের এক  কের নিতকতা কিম র সভা অ ান 
ল মা ায় অ । সভায় হীত িস া স হ বা বায়েন সংি  
সকলেক (দ র/এম য়ীেক) অবিহত করা হয় এবং মািসক 

িতেবদেন সংি  ত  দািখল করা হয়। 

নিতকতানিতকতা  কিম রকিম র   সভাসভায়য়  
হ ীতহ ীত  িস া স হিস া স হ   যথাযথযথাযথ  

বা বায়নবা বায়ন   করেতকরেত  হ েবহেব ।।

০৮ দেকর হটলাইন াপন
সভায় জানােনা হয় য, দেকর হট লাইন না ার ১০৬ সহ অ া েটাল 
ি  না ারস হ িডিপিডিস’র ওেয়বসাইেট দিশত রেয়েছ। াচােরর 
অধীেন পা ার, িলফেলট, ানার ইত ািদ চার চারণায় ও দেকর 
হট লাইন না ার দিশত করা হেয় থােক।

দেকরদেকর   হটহট  লাইনলাইন   
না ারসহনা ারসহ   টালটাল  িি   না ারনা ার   

মানভােবমানভােব   দিশতদিশত  
অব ায়অব ায়  থাকেবথাকেব ।।

০৯ িস েজন চাটার এর 
বা বায়ন

সভায় অবিহত করা হয় য, িডিপিডিস’র মাঠ পযােয়র সকল দ র এ 
িস েজন চাটার দিশত অব ায় রেয়েছ। িডিপিডিস’র ওেয়বসাইেটও 
িস েজন চাটার দিশত আেছ। এর অ সরেণ ত  সং হ করত: 
িব ৎ িবভােগ দািখল করা হয়।

িস েজনিস েজন  চ াটারস হচ াটারস হ   
যথাযথভােবযথাযথভােব   ওেয়বসাইটসহওেয়বসাইটসহ   

দিশতদিশত  অব ায়অব ায়  থাকেবথাকেব   
এবংএবং  এরএর   যথাযথযথাযথ  বা বায়নবা বায়ন   
করেতকরেত  হ েবহেব ।।

১০
পির ার পির তা 

িনি তকরণ ও 
তদারিককরণ

সভায় জানােনা হয়, িডিপিডিস’র পির ার পির তা িনি তকরেণর 
লে  ০৭  পিরদশন কিম  গঠন করা হেয়িছল। কিম  পির ার 
পির তা তদারিকর লে  তােদর িনধািরত দ রস হ পিরদশন কের 
থােক। কািভড-১৯ পিরি িতর কারেণ পির ার পির তা সং া  
পিরদশন পিরচালনা বাধা  হয়। বতমােন পিরি িতেত পির ার 
পির তা সং া  পিরদশন নরায় পিরচালনা করার জ  সভায় 
আেলাচনা করা হয়।

পির ারপির ার   পির তাপির তা কিমকিম   
া িব িধা িবিধ   মেনমেন   িনধািরতিনধািরত  

দ রস েহদ রস েহ   পিরদশনপিরদশন  
পিরচ ালনাপিরচ ালনা  করেবনকরেবন। । 

১১ ওেয়বসাইেট ত  
হালনাগাদকরণ

সভায় জানােনা হয় য, াচার সংি  ত স হ িনয়িমত 
ওেয়বসাইেট হালনাগাদ করা হয় এবং এ সং া  ত  মািসক 

িতেবদেনর সােথ দািখল করা হয়। 

াচ ারাচ ার   সংিসংি   ত স হত স হ   
িনয়িমতিনয়িমত  ওেয়বসাইেটওেয়বসাইেট  
হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   করেতকরেত  হ েবহেব ।।

 অত::পর আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ সমা  ঘাষণা কেরন। 

 

মা: গালাম মা ফা 
এি িকউ ভ িডের র (অ াডিমন ও এইচ আর), অিতির

দািয়

ারক ন র: ২৭.৮৭.০০০০.৪০৩.৬৮.০০২.১৮.৮২ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২০

১৫ আি ন ১৪২৭

িবতরণ : 
১) এি িকউ ভ িডের র (আডিমিনে ইশন এ  এইচ.আর/ইি িনয়ািরং/অপােরশ /িফ া /আইিস  এ  িকউরেম ), িডিপিডিস।
২) সকল ধান েকৗশলী/সকল জনােরল ােনজার/ কা ািন সিচব, িডিপিডিস।
৩) িসিসও  এমিড/ সকল ত াবধায়ক েকৗশলী/ সকল িপিড/ সকল ড  জনােরল ােনজার/ িসএমও, িডিপিডিস।
৪) সকল িনবাহী েকৗশলী, এনওিসএস....................., িডিপিডিস।
৫) অিফস কিপ/মা ার ফাইল।

 

মাহা দ হাসনাত চৗ রী 
জনােরল ােনজার (এইচ আর)
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