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তারিখ
t

১৫ ই সেপ্টেম্বি,২০২১ ররিঃ
৩১ ভাদ্র, ১৪২৮
বঙ্গাব্দ

রবষয় : ১৩-০৯-২০২১ ররিঃ তারিপ্টখ রবএেটিআই এি কর্কতম
ম া ও কর্চািী
ম
োপ্টে
অরিে প্রধাপ্টনি
ননরতকতাি প্রের্ নৈর্ারেক েভা েভাি কায©রববিনী।
েভাপরতিঃ

প্রপ্টক িঃ সর্ািঃ শরিউল্লাহ খান,উপপরিচালক ও রবভাগীয়

অরিেপ্রধান,রবএেটিআই,বরিশাল।
েভাি তারিখিঃ ১৩ ই সেপ্টেম্বি,২০২১ ররিঃ,সোর্বাি।
ের্য়িঃ দুপুি ২:৩০ ঘটিকায়।
েভাি স্থানিঃ রবএেটিআই,বরিশাল কনিাপ্টিন্স রুর্।
২০২১-২২ অেবছপ্টিি
ম
জাতীয় শুদ্ধাচাি সক শল বাস্তবায়প্টনি রনরর্প্টে রনপ্টদম শনা
আপ্টলাপ্টক এ অেবছপ্টিি
ম
প্রের্ নৈর্ারেক জাতীয় শুদ্ধাচাি কর্পরিকল্পনা
ম
বাস্তবায়প্টনি লপ্টযে
ননরতকতা করর্টিি প্রের্ েভা প্রপ্টক িঃ সর্ািঃ শরিউল্লাহ খান,উপপরিচালক ও রবভাগীয়
অরিেপ্রধান,রবএেটিআই,বরিশাল েভাপরতপ্টে গত ১৩ ই সেপ্টেম্বি,২০২১ ররিঃ,সোর্বাি
দুপুি ২:৩০ এ রবএেটিআই, বরিশাল কনিাপ্টিন্স রুর্ এ অনুটিত হয় েভাি শুরুপ্টত
অংশগ্রহণ কর্কতম
ম া ও কর্চািীপ্টদি
ম
স্বাগত জারনপ্টয় েভাপরত েভাি কাজ শুরু কপ্টিন
১। েভায় উপরস্থত েম্মারনত েদেেি তারলকা পরিরশষ্ট-“ক” সত প্রদান কিা হপ্টলা ।
২। েভাি প্রািপ্টে েভাপরত েকলপ্টক স্বাগত জারনপ্টয় েভাি কাজ শুরু কপ্টিন।
৩। প্রপ্টক িঃ সর্ািঃ জারহদুি িহর্ান,েহকািী পরিচালক (রেএর্), বরিশাল রবএেটিআই’ি
কর্পরিরধ,
ম
রবরভন্ন উইং এি সেবা এবং সেবা জনগপ্টনি সদািপ্টগাড়ায় সপ ছাপ্টত রবরভন্ন
পদপ্টযপের্ূহ ,র্তরবরনর্য় েভাি উপ্টেশে উপস্থাপন কপ্টিন। ২০২১-২২ অেবছপ্টিি
ম
জাতীয়
শুদ্ধাচাি সক শল কর্পরিকল্পনা
ম
এবং কর্পরিকল্পনাি
ম
প্রের্ ত্রৈর্াত্রৈক বাস্তবায়ন
লযের্াৈাি প্ররতপ্টবদন উপস্থাপন কপ্টিন অতিঃপি অেবছপ্টিি
ম
জাতীয় শুদ্ধাচাি সক শল
পরিকল্পনা বাস্তবায়প্টনি অগ্রগরতি নৈর্ারেক প্ররতপ্টবদন হালনাগাদ কপ্টি আগার্ী ০৭/১০/২১
তারিপ্টখি র্প্টধে প্রধান কাযালপ্টয়
ম
সপ্রিণ কিা হপ্টব বপ্টল জানান। এপ্টযপ্টৈ কর্কতম
ম া-কর্চািীপ্টদি
ম
অংশগ্রহপ্টণি রবরভন্ন প্ররশযণ আপ্টয়াজন, কর্কতম
ম া-কর্চািীপ্টদি
ম
অংশগ্রহপ্টণি েুশােন

েংক্রান্ত প্ররশযণ বেবস্থা কিা, ওপ্টয়বোইপ্টিি শুদ্ধাচাি সেবা বক্স হালনাগাদ কিণ,
স্বপ্রপ্টণারদত প্রকাশপ্টযাগে তপ্টেেি তারলকা হালনাগাদ কপ্টি ওপ্টয়বোইপ্টি প্রকাশ েহ
ওপ্টয়বোইপ্টিি তেে অরধকাি আইপ্টনি প্রপ্টয়াগ, ওপ্টয়বোইপ্টিি অরভপ্টযাগ প্ররতকাি বেবস্থা
ত্রজআিএে সেবা বক্স হালনাগাদ কিন, সেবা প্রদান প্ররতশ্রুরত রেটিপ্টজন চািম াি বাস্তবায়প্টনি
অগ্রগরত পরিবীযণ, রবরভন্ন সভজাল রবপ্টিাধী সর্াবাইল সর্াবাইল সকািম এবং োরভমলোন্স
কাযক্রপ্টর্ি
ম
তেে প্রকাশ, কর্কতম
ম া-কর্চািীপ্টদি
ম
র্প্টধে েপ্টচতনতা বৃত্রদ্ধর্ূলক প্ররশযণ
কর্শালাি
ম
আপ্টয়াজন অরিে রিেপ্টে প্ররতর্াপ্টেি কাযক্রর্
ম
উপস্থাপন কিা।

৪। আল োচনো সভোয় আল োচনো আননত সর্সম্মনতক্রলে
ব
ননম্নন নিত
নসদ্ধোন্তসেূহ গৃহীত হয়ঃ
ক) ২০২১-২২ অেবছপ্টিি
ম
প্রের্ জাতীয় শুদ্ধাচাি সক শল কর্পরিকল্পনা
ম
রনধারিত
ম
ের্প্টয়ি র্প্টধে ওপ্টয়বোইপ্টি আপপ্টলাি েহ প্রধান কাযালপ্টয়
ম
সপ্রিণ রনত্রিত কিপ্টত হপ্টব ।
খ) স্বপ্রপ্টণারদত প্রকাশপ্টযাগে তপ্টেেি তারলকা হালনাগাদ কপ্টি ওপ্টয়বোইপ্টি প্রকাশ
কিপ্টত হপ্টব।
গ) ওপ্টয়বোইপ্টিি তেে অরধকাি সেবাবক্স হালনাগাদ কিপ্টত হপ্টব।
ঘ) ওপ্টয়বোইপ্টিি অরভপ্টযাগ প্ররতকাি বেবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদ কিপ্টত হপ্টব।
ঙ) রেটিপ্টজন চািম াি বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীযণ কিপ্টত হপ্টব।
চ) সর্াবাইল সকাপ্টিম ি কাযক্রর্
ম
আিও সজািদাি কিপ্টত হপ্টব।
ছ) দুনীরত প্ররতপ্টিাপ্টধি অরিপ্টেি কর্কতম
ম া কর্চািীপ্টদি
ম
র্প্টধে েপ্টচতনতা র্ূলক
প্ররশযণ কর্শালাি
ম
আপ্টয়াজন কিপ্টত হপ্টব
জ) অরিপ্টেি প্ররত র্াপ্টে রবরভন্ন কাযক্রর্
ম
উপস্থাপন কিপ্টত হপ্টব
৫। আি সকান আপ্টলাচে রবষয় না োকায় েভাপরত েকলপ্টক ধনেবাদ জারনপ্টয় েভাি
ের্ারি সঘাষনা কপ্টিন।

(প্রপ্টক : সর্া: শরিউল্লাহ্ খান)
উপ-পরিচালক ও অরিে প্রধান
রবএেটিআই রবভাগীয় অরিে,বরিশাল।
রবতিণ (অবগরতি জনে ):
১। েকল কর্কতম
ম া ও কর্চািী
ম

