
বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ািন) 

পিরক না িডপাটেম

নিতকতা কিম র ২০২২-২৩ অথবছেরর ২য় কায়াটাের অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিত শ র ম মদার 
ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ২৫ অে াবর ২০২২
সভার সময় সকাল ১১.০০ টা

ান কা ািনর বাড ম
উপি িত সং

িবিজিডিসএল-এর ব াপনা পিরচালক-এর সভাপিতে  কিম র সদ গেণর উপি িতেত গত ২৫-১০-২০২২ তািরেখ
নিতকতা কিম র সভা (ি তীয় কায়াটার) অ ি ত হয়। সভাপিত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম 
কেরন। সভাপিতর অ মিত েম কিম র ফাকাল পেয়  ২০২২-২৩ অথবছেরর াচার কৗশল কমপিরক নার ২য়
কায়াটােরর ( অে াবর’২২-িডেস র’২২) ল মা ার িব ািরত েল ধেরন। 

২। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ সবস িত েম িনে া  িস া  হীত হয়ঃ
ক) াচার সং া  িশ েণর িবষেয় শাসন িডপাটেম  ব া হণ করেব;
খ) শাসন িত ার িনিম  িবপণন িডিভশন অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ সভা আেয়াজন করেব;
গ) সিচবালয় িনেদশমালা-২০১৪ অ যায়ী ৩১-১২-২০২২ তািরেখর মে  নিথ িবন করেণর িনিম  শাসন িডপাটেম
কিম  গঠন করেব;
ঘ) ইি িনয়ািরং সািভস িডিভশন ক ক ৩১-১২-২০২২ এর মে  কমপে  ৪  ইিভিস  টারবাইন িমটার

াপন/ িত াপন করেত হেব; এবং
ঙ) দীঘিদন ধের অ ব ত িবিজিডিসএল অিডটিরয়ােমর পােশর ওয়াশ ম বহার উপেযাগী করার জ  কমন সািভস
এ  েটাকল িডপাটেম  ব া হণ করেব।

নিতকতা কিম র ফাকাল পেয়  সংি  িডিভশন/িডপাটেমে র সিহত সাব িণক যাগােযােগর মা েম ল মা া
বা বায়েনর িবষয়  িনি ত করেব। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় এবং
ল মা া বা বায়েন আশাবাদ  কের সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

শ র ম মদার 
ব াপনা পিরচালক

ারক ন র: ২৮.১১.০০০০.৪২০.০৬.০০২.২১.৫০ তািরখ: ১৮ কািতক ১৪২৯
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০৩ নেভ র ২০২২
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) এমিড এবং সকল িডিভশেনর মহা- ব াপকগণ
২) িডপাটেম াল ধান, সকল

 

েকৗঃ মা ফা মািহন সাহাগ 
উপ-মহা ব াপক (পিরক না)
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