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বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

শাসন শাখা

িবেকএসিপ নিতকতা কিম র ২০২০-২১ অথবছেরর ি তীয় সভার কাযিববরণী

সভাপিত এ ক এম মাজহা ল হক 
 পিরচালক

সভার তািরখ ০৮ অে াবর ২০২০ ি ঃ
সভার সময় বলা ১১.৩০ ঘ কা

ান কনফাের  ম, িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’

      উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর সভাপিত আেলাচ  িবষয়স হ সভায় উপ াপেনর উপপিরচালক ( শাসন) ক আহবান
জানান। সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িন বিণত পািরশ হীত হয়।

িমক 
নং

আেলাচ  িবষয় আেলাচনা ও পািরশ বা বায়ন

১। গত ১৯/০৭/২০২০ তািরেখ অ ি ত 
থম সভার কাযিববরণী অবিহতকরণ 

সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) গত ১৯/০৭/২০২০ তািরেখ অ ি ত থম সভার কাযিববরণী সভায় 
উপ াপন কেরন। কাযিববরণীর কান পিরবতন না থাকায় তা সভায় সবস তভােব হীত হয়।

-

২। শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর 
অংশ হেণ সভা আহবান সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, ২০২০-২১ অথবছেরর জাতীয় াচার 
কৗশল কমপিরক নায় শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর অংশ হেণ সভা আহবােনর 

ল মা া িনধািরত রেয়েছ। বিণত িবষেয় সভায় আেলাচনাে  িন বিণত পািরশ হীত হয়।
 

প ািরশপ ািরশ  : আগামী ২৯/১০/২০২০ তািরেখ শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর অংশ হেণ সভা 
আহবােনর পািরশ হীত হয়।

উপপিরচালক ( শাসন)

৩। কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির 
সং া  িশ ণ আেয়াজন  সং া ।

উপপিরচালক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, ২০২০-২১ অথবছেরর জাতীয় াচার 
কৗশল কমপিরক নায় কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির সং া  িশ ণ আেয়াজেনর 

 ল মা া িনধািরত রেয়েছ। বিণত িবষেয় সভায় আেলাচনাে  িন বিণত িস া  হীত হয়।
 

প ািরশপ ািরশ  : আগামী নেভ র, ২০২০ মােসর তীয় স ােহ কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ 
চাকির সং া  িশ ণ আেয়াজেনর পািরশ হীত হয়।

উপপিরচালক ( শাসন)

      আর কান আেলাচ চী না থাকায় সকলেক ধ বাদ াপেনর মা েম সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

এ ক এম মাজহা ল হক 
পিরচালক

ারক ন র: ৩৪.০৪.০০০০.০০১.১৬.০১১.১৭.৪৬০ তািরখ: 
১৩ অে াবর ২০২০

২৮ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, ব ও ীড়া ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৩) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অথ), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৪) পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৫) পিরচালক, পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৬) অ , কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান

১



৭) উপ-পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৮) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৯) উপ-পিরচালক, িশ ণ শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১০) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১১) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল) , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , লনা) , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িদনাজ র), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , িসেলট), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৫) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (আ িলক িশ ণ ক , চ াম), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৬) উপপিরচালক, িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , ক বাজার
১৭) িনবাহী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৮) িসিনয়র গেবষণা কমকতা-২, উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
১৯) উপা , কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২০) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২১) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২২) কি উটার অপােরটর, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
২৩) উ মান সহকারী, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান

 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপ-পিরচালক

২


