বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধভম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
Awareness Meeting on NIS and Ethical Practices বায কাম মবফফযণী
১১/১০/২০১৭বি: বফকার ৪.০০ ঘটিকায ভয় ট্রাস্ট বপসয বা কসে Ethics Awareness Meeting on NIS
and Ethical Practices বফলয়ক ১ভ ত্রৈভাবক বা নুবিত য় । উক্ত বায় বাবতত্ব কসযন ট্রাসস্টয ম্মাবনত
বিফ জয় দত্ত ফড়ুয়া। বায় বনসনাবিবিত কভমকতমা ও কভমিাযীবৃন্দ উবিত বিসরন।
১। শ্যাভর বভৈ ফড়ুয়া
২। যুগর তংিংগ্যা
৩। সুিভয় িাকভা
৪। বতু ফড়ুয়া গাড়ী িারক
৫। সুদত্ত যতন ফড়ুয়া
৬। প্রকা ফড়ুয়া

উ-বযিারক
কাযী বাফ যেণ কভমকতমা
কবিউটায াসযটয / অআটি কাযী
বপ কাযী
বপ ায়ক

বায় Ethics Awareness on NIS and Ethical Practices বফলয়ক বনসনাবিবিত বফলয়মূ বফস্তাবযতবাসফ
অসরািনা কযা য় মা বননরূ:
ক্র:নং
অসরািযসূিী
অসরািনা ও বফফযণ
০১ ংিায় Ethics কবভটি গঠন এফং
বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাসস্টয Ethics কবভটি গঠন কযা সয়সি
Ethics কবভটিয নুবিত বায
এফং কবভটিয ১ভ বা নুবিত সয়সি । Ethics কবভটিয
কাম মবফফযণী বপ্রযসণয গ্রগবত
দস্যসদয তাবরকা ও বায কাম মবফফযণী মথাভসয় ধভম বফলয়ক
ভন্ত্রণারসয় বপ্রযণ কযা সয়সি।
০২

NIS বফলয়ক প্রবেসণয বফলয়ফস্তু
(বমভন : NIS in the field of
RTI, NIS in the field of
GRS and NIS & Ethical
practice etc.)

NIS বফলয়ক প্রবেসণয বফলয়ফস্তু (বমভন : NIS in the
field of RTI, NIS in the field of GRS and NIS
& Ethical practice etc.) এর সারাাংশ সভায় আল াচনা
করা হয় এবাং কমমকর্মা কমমচাররলের স্ব স্ব অবস্থান হলর্ করণীয়
রবষলয় রবস্তাররর্ আল াচনা করা হয়।

০৩

ক্রসয়য বৈসে প্রিবরত বফবধ বফধাসনয
অসরাসক মথাম্ভফ কভ িযসি
ভানম্মত ণ্য ও বফা ক্রয় বনবিত
কযণ
যকাযী দাবয়ত্ব ারন এফং বদ্ধান্ত
গ্রসণ িরভান অআন ও বফবধ বফধাসনয
অসরাসক কাম মাফরী বনষ্পবত্ত কযণ।

যকাযী ক্রসয়য বেসৈ প্রিবরত বফবধ বফধাসনয অসরাসক
মথাম্ভফ কভ িযসি ভানম্মত ণ্য ও বফা ক্রয় বনবিত কযায
বফলসয় ফাআসক সিতন ও তকম থাকসত সফ।

০৪

০৫

যকাযী দাবয়ত্ব ারন এফং বদ্ধান্ত গ্রসণ িরভান অআন ও বফবধ
বফধাসনয অসরাসক কাম মাফরী বনষ্পবত্ত কযসত সফ।

বপস উবিবত ও প্রিাসন
বপস উবিবত ও প্রিাসন ভয়ানুফবতমতা নুযণ এফং
ভয়ানুফবতমতা নুযণ এফং বপসয বপসয াবজযা িাতা স্ব স্ব কর্তম ে কর্তক
ম বনয়বভত তদাযবক
াবজযা িাতা স্ব স্ব কর্তম ে কর্তক
বনবিত কযসত সফ।
ম
বনয়বভত তদাযবককযণ

০৬

বফায ভাসনান্নয়ন, বফা প্রাবিয ধা
কবভসয় বফা প্রদান প্রবক্রয়া
জীকযণ।

ফায ভাসনান্নয়ন, বফা প্রাবিয ধা কবভসয় বফা প্রদান প্রবক্রয়া
জীকযণ কযায দসে গ্রন কযসত সফ।

০৭

NIS এফং Good Governance
ফাস্তফায়সন বজরা ও উসজরা ম মাসয়
Awareness Meeting অসয়াজন
কযা এফং ফাস্তফায়সন ভস্যা বিবিত
কযণ

NIS এফং Good Governance ফাস্তফায়সন বজরা ও
উসজরা ম মাসয় ট্রাসস্টয ংবিষ্ট বফা গ্রণকাযী/ বস্টক
বাল্ডায এয বথসক প্রাি তসেয বববত্তসত ভস্যামূ বিবিত
কসয তা ভাধান কযসত সফ।

তঃয, অসরািনায জন্য অয বকান অসরািয বফলয় না থাকায় বাবত ভসাদয় ফাআসক এসক সযয সমাবগতা
বনসয় ততা ও বনিায াসথ কাজ কযায অফান জাবনসয় এফং উবিত করসক ধন্যফাদ জ্ঞান কসয বায ভাবি
বঘালণা কসযন।
(জয়দত্ত ফড়ুয়া)
বাবত
বিফ-বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

