কমমকর্মা ও কমমচারীদের অংলগ্রদে “ জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌল, ২০১২” বাস্তবায়ে ববয়ক ভা
গর্ ০৯-০১-২০১৭ বি: র্াবরখ জোব করলাে মম্মে ইকরাম আী, পবরচাক ও র্ত্ত্বাবধায়ক ববভাগ-২ এবং
ভাপবর্, নেবর্কর্া কবমটি শুদভচ্ছা বক্তব্য প্রোদের মাধ্যদম কমমকর্মা ও কমমচারীদের অংলগ্রদে “ জার্ীয়
শুদ্ধাচার ককৌল, ২০১২”বাস্তবায়ে ববয়ক ভা শুরু য়। বর্বে ‘জার্ীয় শুদ্ধাচার নকাল, ২০১২’ বাস্তবায়দে
বেয়মেীবর্র উন্নয়ে াধে, কেত্রববদল আইে ও পদ্ধবর্র পবরবর্মে, কাকবদর েের্া, কাদজ স্বচ্ছর্া ও
জবাববেবর্া বৃবদ্ধ, র্থ্য প্রাবি অবধকার ইর্যাবে ববয়মূ ম্বদে আদাচো কদরে। ভায় পাওয়ার পদয়ন্ট
উপস্থাপে কদরে জোব কমাাম্মে আলরাফু কামা, উপ-পবরচাক(ভূর্ত্ত্ব) ও ক াকা পদয়ন্ট, নেবর্কর্া
কবমটি। বর্বে উপবহর্ কমমকর্মা ও কমমচারীদের উদেদে জার্ীয় শুদ্ধাচার ককৌল বাস্তবায়দের দেয বাব মক
কমমপবরকল্পো অনুরদের গুরুত্ব ও কমমদেদত্র কদর েের্া, বেষ্ঠা ও র্র্া ববদয় আদাচো কদরে। এছাড়া
বর্বে আদাচোয় ময়াবদ্ধ কমমপবরকল্পো অনুরে এবং বাব মক কমমম্পােে চুবক্ত বাস্তবায়দের মাধ্যদম জার্ীয়
কেদত্র শুদ্ধাচার প্রবর্ষ্ঠা করা, র্থ্য অবধকার আইে ২০০৯, অবভদযাগ ও প্রবর্কাদরর ব্যবস্থাপো (GRS) ও কমম
মূল্যায়ে ববয়মূ উদযযখ কদরে।
ম্মাবের্ মাপবরচাক ড. কমাা: বো উবেে বদে মন্ত্রোয় েিদরর েমর্া বৃবদ্ধর দেয পেদেপ
বেদচ্ছ। সুষ্ঠ পবরকল্পোর দে আমাদের উত্তম ককৌলদর মন্বয় ঘটাদর্ দব। েিদরর উন্নয়দে কদর মবন্বর্
প্রদচষ্টা থাকার ববদয় বর্বে উদযখ কদরে। প্রবলেদের ব্যাপাদর বববভন্ন কেদলর াদথ ম্ভাব্য MoU স্বাের ববয়
উদযখ কদরে, যার মাধ্যদম ভববষ্যদর্ কাবরগরী প্রবলেে কমমসূচী ম্পােে করা যাদব।
জোব বরাজু ইাম খাে, পবরচাক ও ববভাগীয় প্রধাে-১ বদে মন্ত্রোদয়র দে ংগবর্ করদখ
২০১৩ া কথদক শুদ্ধাচার বেয়ম কানুে অনুরে করা দচ্ছ। বর্বে আমাদের উপর অবপমর্ োবয়ত্ব ময়মর্
গুরুত্বকাদর পাে ববদয় কজার কেে। এছাড়া বর্বে APA, বটিদজে চাট মার ও কমমকর্মাদের প্রলাবেক ও
আবথ মক েমর্া ববদয় বক্তব্য কেে। ভাটি ঞ্চাো কদরে জোব মুেীর কাদে, পবরচাক (ভূর্ত্ব)ওেস্য,
বজএটিব ।
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জোব বরাজু ইাম খাে, পবরচাক ও ববভাগীয়
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জোব করলাে মম্মে ইকরাম আী, পবরচাক ও পাওয়ার পদয়ন্ট উপস্থাপোয় জোব কমাাম্মে
র্ত্ত্বাবধায়ক ববভাগ-২ এবং ভাপবর্, নেবর্কর্া কবমটি আলরাফু কামা, উপ-পবরচাক(ভূর্ত্ত্ব) ও ক াকা
এবং ক কমমকর্মা ও কমমচারীবৃন্দ
পদয়ন্ট, নেবর্কর্া কবমটি

i

