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কেজিজিজিএল-এর িাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল (NIS) ের্ মপজরেল্পনা  ২০২০-২০২১ এর আললালে  

আবজিেভালব প্রজতপালনল াগ্য উত্তর্ চচ মার(Best Practices) তাজলো : 

 
১। 

 থাির্লয় কোম্পাজনর িনবল ের্ মস্থলল উপজস্থজত।  

২। 
স্বাস্থযজবজি অনুিরণপূব মে ব্যজিগত সুরক্ষা জনজিত েরা। 

৩। 
ের্ মেতমা-ের্ মচাজরলের র্াস্ক, হ্যান্ড স্যাজনটাইিার ও ইনফ্রালরি থালর্ মাজর্টার ব্যবহ্ার জনজিত েরা। 

৪। 
প্রল ািযতা অনু ায়ী কোম্পাজনর স্থাপনািমূলহ্ িীবাণুনাশে ব্যবহ্ার েরা। 

৫। 
কুইে করিপন্স টির্ এর র্াধ্যলর্ কোম্পাজনর অসুস্থ ের্ মেতমা-ের্ মচাজরলের জচজেৎিা কিবা জনজিত েরা।  

৬। অজিি ির্য় কশষ হ্ওয়ার পূলব ম ের্ মস্থল তযাগ না েরা এবং ক লোন িরুজর োলির কক্ষলে জনয়ন্ত্রণোরী ের্ মেতমার অনুর্জত ব্যজতত ের্ মস্থল 

তযাগ না েরা। 

৭। োপ্তজরে ও কিবা ো মক্রলর্ গজতশীলতা আনায়লনর ললক্ষয জিজভশন/জিপাট মলর্ন্ট/শাখা প্রিান ের্তমে অিীনস্থ ের্ মেতমা-ের্ মচাজরলের জনলয় 

প্রলতযে িপ্তালহ্ োপ্তজরে ের্ মোন্ড জনলয় প মাললাচনা িভা েরা এবং চােজর জবজি, সুশািন িংক্রান্ত িরোলরর গৃহ্ীত উলযাগিমূলহ্র 

জবষলয় কোম্পাজনলত ের্ মরত িনবললর  প্রজশক্ষলণর ব্যবস্থা েরা। 

৮। 
অজিি আজিনা পজরস্কার পজরচ্ছন্ন ও অজিি েক্ষ সুিজিত রাখার িন্য র্জনটজরং ো মক্রর্ কিারোর েরা। 

৯। 
অজিি েক্ষ তযাগ েরার ির্য় ববদ্যযজতে িরঞ্জার্াজে বন্ধ েলর জবদ্যযৎ অপচয় করাি েরা। 

১০। 
পাজনর অপচয় করাি েরা এবং কোম্পাজনর গাড়ীর জ্বালাজন িাশ্রয় েরা। 

১১। 
োপ্তজরে এজি’র তাপর্াো ২৫º কিলজিয়াি-এ রাখা এবং প্রলয়ািন না হ্লল এজি বন্ধ রাখা। 

১২। 
োপ্তজরে নজথর ো মক্রর্ দ্রুত ও  থাির্লয় িম্পন্ন েরা এবং ই-নজথ জিলের্ শতভাগ বাস্তবায়ন েরা। 

১৩। 
োপ্তজরে নজথপে িজচবালয় জনলে মশর্ালা ২০১৪ অনু ায়ী কশ্রজণ জবন্যাি ও জবনলের ব্যবস্থা েরা। 

১৪। 
োপ্তজরে োলি আংজশে ব্যবহৃত োগি খিড়া জপ্রজরং োলি পুনঃব্যবহ্ার েরা। 

১৫। 
জনরাপত্তা ব্যবস্থা কিারোরেরলণর ললক্ষয কোম্পাজনর স্থাপনািমূহ্ জিজি েযালর্রার আওতায় এলন জনজবড়ভালব প মলবক্ষণ েরা। 

১৬। 
ের্ মেতমা-ের্ মচাজরলের োলির মূল্যায়নপূব মে পুরস্কার ও জতরস্কালরর ব্যবস্থা েরা। 

১৭। 
গ্রাহ্ে কিবা বৃজদ্ধর ললক্ষয জপ্র-কপইি ও ইজভজি জর্টার স্থাপন, অনলাইন জবজলং জিলের্ শতভাগ ো মের েরা। 

১৮। 
কিবা গ্রহ্ীতালের দ্রুত কিবা প্রোন ও তাঁলের িালথ ভাল আচরণ েরা। 

১৯। 
কিবাগ্রহ্ীতা/েশ মনাথীগলণর অজিি ভবলন আগর্লনর োরণ করজিস্ট্রালর জলজপবদ্ধ েরা। 

২০। 
কিবাগ্রহ্ীতা/েশ মনাথীলের িন্য অজিি ভবলন অলপক্ষর্ান আিন ও পজরস্কার-পজরচ্ছন্ন ওয়াশরুলর্র ব্যবস্থা রাখা। 

 

সুন্দর ও কিৌহ্াযমপূণ ম ের্ মপজরলবশ বিায় করলখ গ্রাহ্ে কিবার র্ান বৃজদ্ধর ললক্ষয বজণ মত জবষয়াজে অনুিরণপূব মে কোম্পাজনর সুনার্ অব্যাহ্ত রাখার কক্ষলে িংজিে 

িেললর আন্তজরে িহ্ল াজগতা এোন্তভালব োম্য। 
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