evsjv‡`k nvDm wewìs dvBbvÝ K‡c©v‡ikb
cwiKíbv I gvbem¤ú` Dbœqb wefvM
m`i `dZi, XvKv|
বিষয়ঃ কর্প োরেশরেে শুদ্ধোচোে ককৌশল কর্প -্বেকল্পেো িোস্তিোয়রেে বেবর্ত্ত নেবিকিো কবর্টি ও অংশীজরেে সভোে কোর্প বিিেণী |
evsjv‡`k nvDm wewìs dvBbvÝ K‡c©v‡ik‡bi ï×vPvi ‡KŠkj Kg©cwiKíbv: 2020-21Gi বাস্তবায়নের অংশ হিনেনব হবগত ২২.০৯.২০২০ হি. তাহরনে মােেীয় বযবস্থাপো
পহরচালক মনিাদনয়র েভাপহতনে zoom প্লাটফনমে নেহতকতা কহমটি ও অংশীজনের েভা অেু হিত িয়। mfvq উপ-বযবস্থাপো পহরচালক, mKj gnve¨e¯’vcK, mswkøó mKj Dcgnve¨e¯’vcK Ges AskxR‡biv Dcw¯’Z wQ‡jb|
2| mfvi ïiæ‡ZB mfvcwZ g‡nv`q Dcw¯’Z mKj‡K ¯^vMZ Rvbvb| mfvcwZ g‡nv`qmn Dcw¯’Z m`m¨Mণ ২০১৯-২০ অর্েবছনরর শুদ্ধাচার কমেপহরকল্পোর হবভাগ
হভহিক অজেনের হবহভন্ন হদক আনলাচো-পর্োনলাচোপূ বেক প্রনয়াজেীয় হদক-হেনদে শো প্রদাে ও 2020-21 A_©eQ‡ii ï×vPvi Kg©cwiKíbvi 1র্ ˆÎgvwm‡Ki AR©b Ges wefvM
mswkøó jÿ¨gvÎv AR©‡bi wel‡q Av‡jvPbv K‡ib| Av‡jvPbv †k‡l ï×vPvi cÖwZôvi j‡ÿ¨ wb¤œewY©Z wm×všÍmg~n M„nxZ nqt
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হববরণ/হেদ্ধান্ত
কনপোনরশনের ক্রয় পহরকল্পো প্রেয়েপূ বেক আবহশযকভানব ৩০.০৯.২০২০ হি. তাহরনের মনযয ওনয়বোইনট প্রকানশর প্রনয়াজেীয় বযবস্থা
গ্রিনণর হেনদে শো প্রদাে করা িয়।
মু হজব বর্ে উপলনযয হবএইচহবএফহে’র েকল হচটিপত্র ও োনমর উপর মু হজব শতবনর্ের সলানগােি শুদ্ধাচার ও দুেীহত হবনরাযী সলাগাে
কমেপহরকল্পোয় হেযোহরত েমনয়র মনযয প্রচার করনত িনব।
শুদ্ধাচার সকৌশল কমে-পহরকল্পোাঃ ২০২০-২১ সমাতানবক েদর দফতনরর কমে-পহরনবশ উন্নয়নে হেযোহরত েমনয়র মনযয প্রনয়াজেীয় বযবস্থা
গ্রিনণ বযবস্থাপো কততে পয গুরুে আনরাপ কনরে।
শুদ্ধাচার সকৌশল কমে-পহরকল্পোাঃ ২০২০-২১ এর লযযমাত্রার আনলানক কমেকতে া -কমেচারীনদর অংশগ্রিনে চাকুরী ও েু শােে েংক্রান্ত
প্রহশযণ আনয়াজনের প্রনয়াজেীয় বযবস্থা করনত িনব।
হিহজটালাইনজশে ও কনপোনরশনের কমেকতে া-কমেচারীনদর কমেদযতা উন্নয়নের লনযয একটি হিহজটাল লাইনেহর প্রহতিায় প্রনয়াজেীয়
পদনযপ গ্রিনণর হেনদে শ প্রদাে করা িয়।
Business Intelligence Software (BIS) এর মাযযনম ঋণ গ্রিীতানক আপনিট সদয়ার হবর্য়টি অন্তভুেহিকরনণর জেয প্রনয়াজেীয় বযবস্থা
গ্রিনণর হেহমি হেনদে শো প্রদাে করা িয়।
শুদ্ধাচার ও বাহর্েক কমেেম্পাদে চুহি েংক্রান্ত মাঠ কার্োলনয়র েকল তর্য Business Intelligence Software (BIS) এর মাযযনম
েংগ্রনির প্রনয়াজেীয় বযবস্থা গ্রিনণর হেনদে শো প্রদাে করা িয়।
পর্োয়ক্রনম কনপোনরশনের েকল অহফেনক হেহে টিহভ কযানমরার আওতায় হেনয় আোর প্রনয়াজেীয় বযবস্থা গ্রিনণর হেনদে শো প্রদাে করা িয়।
কনপোনরশনের ওনয়বোইট প্রহত নত্রমাহেক সশনর্ হেয়হমত িালোগাদকরণ এবং প্রনয়াজেীয় িকুনমন্ট হেযোহরত েমনয়র মনযয
আপনলািকরনণর হবর্নয় কততে পয গুরুোনরাপ কনরে।
রুরাল এন্ড সপহর আরবাে িাউহজং ফাইোন্স প্রকনল্পর ক্রয় পহরকল্পো আবহশযকভানব ৩০.০৯.২০২০ হি. তাহরনের মনযয অেু নমাদে করানত
িনব।
রুরাল এন্ড সপহর আরবাে িাউহজং ফাইোন্স প্রকনল্পর বাস্তবায়ে অগ্রগহত পহরবীযণ করনত িনব।
শুদ্ধাচার সকৌশল কমে-পহরকল্পোাঃ ২০২০-২১ এর লযযমাত্রা অজেনের লনযয সেবা েিজীকরে ও ওয়াে স্টপ োহভে ে েম্পহকে ত তর্য প্রচার ও
সেবা প্রার্ী কততে ক তর্য জাোর েু নর্াগ নতহরকরনণ প্রনয়াজেীয় পদনযপ গ্রিণ করনত িনব।
বন্টেকতত পহরদশেেনর্াগয অহফে হজএম/হিহজএম মনিাদয় কততে ক পহরদশেেপূ বেক পহরদশেে প্রহতনবদনের অেু হলহপ হপএইচআরহি হবভানগ
সপ্ররনণর হেনদে শো প্রদাে করা িয়।
েহচবালয় হেনদে শো-২০১৪ অেু র্ায়ী েহর্র সেেী হবেযাে ও েহর্ হবেষ্টকরণ কার্েক্রম েূ চারুরুনপ পহরপালে করনত িনব।
কনপোনরশনে হবদযমাে সেবা প্রদাে প্রহতশ্রুহত (হেটিনজে’ে চাটোর) সমাতানবক সেবা প্রদাে হেহিত করনত িনব।
কনপোনরশনের েবেনশর্ জারীকতত হেটিনজে’ে চাটোনরর Short version প্রেয়ণপূ বেক েংহলষ্ট েকল অহফে (েদর দফতর, সজাোল,
হরহজওোল ও শাো অহফে) টাঙ্গানোর বযবস্থা গ্রিনণর হেনদে শো প্রদাে করা িয়।
শুদ্ধাচার সকৌশল কমে-পহরকল্পোাঃ ২০২০-২১ এর বাস্তবায়নের অগ্রগহত প্রহতনবদে প্রহত নত্রমাহেক সশনর্ ০৩ তাহরনের মনযয অবশযই
প্রমােকেি হপএইচআরহি হবভানগ সপ্ররে করনত িনব।
কনপোনরশনের সজাোল ও হরহজওোল অহফনে কনপোনরশনের সেবা, ঋণ প্রিাক্ট, অহফনর্াগ, পরামশে ইতযাহদ হবর্য় হেনয় োযারণ জেগনণর
অংশগ্রিনণ প্রহত মানে সশর্ সোমবার গণশুোেীর আনয়াজে করনত িনব। এ হবর্নয় প্রহতটি অহফনে জেগনণর দৃহষ্টনগাচরীত িয় এমে জায়গায়
গণশোেী েংক্রান্ত তর্যেি সপ্লকািে/বযাোর/স্টীকার লাগানত িনব। অেু হিত গণশুোেীর ছহব ও কার্েহববরণী েদর দফতর হপএইচআরহি হবভানগ
পাঠানত িনব। উি গণশুোেীনত মানেমনযয েদর দফতনরর প্রহতহেহয উপহস্থত র্াকনবে।
েভায় আনলাহচত হবর্য়েমূ ি ছাড়াও কনপোনরশনের ২০২০-২০২১ অর্ে বছনরর জেয প্রণীত শুদ্ধাচার সকৌশল কমেপহরকল্পোয় অন্তভুেি েকল
হবভাগ/অহফে েংহলষ্ট কার্েক্রমেমূ ি হেযোহরত েমনয়র মনযয েম্পন্ন ও পহরপালে করনত িনব।

বাস্তবায়েকারী হবভাগ/দপ্তর
োযারণ সেবা হবভাগ
োযারণ সেবা হবভাগ
োযারণ সেবা হবভাগ
সেহেং ইন্সটিটিউট
সেহেং ইন্সটিটিউট
আইহেটি (অপাাঃ) হবভাগ
আইহেটি (অপাাঃ) হবভাগ
আইহেটি (অপাাঃ) হবভাগ
আইহেটি (অপাাঃ)
ও েংহলষ্ট হবভাগ
রুরাল এন্ড সপহর আরবাে
িাউহজং ফাইোন্স প্রনজক্ট
অহিট হবভাগ
ঋণ ও আদায় হবভাগ
েকল হবভাগ ও মিাহবভাগ
েকল হবভাগ
েকল হবভাগ, সজাোল,
হরহজওোল ও শাো অহফে
মানকে টিং এন্ড
সিনভলপনমন্ট হবভাগ
েকল হবভাগ
েকল সজাোল, হরহজওোল
ও শাো অহফে
েকল মিাহবভাগ, হবভাগ ও
অহফে

3| cwi‡k‡l mfvq Avi †Kvb Av‡jvP¨ welq bv _vKvq mfvcwZ g‡nv`q †mvbvi evsjv Movi cÖZ¨qt RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi Ask wn‡m‡e K‡cv©‡ik‡bi
ï×vPvi †KŠkj Kg©cwiKíbv h_vh_ fv‡e ev¯Íevq‡b Kvh©Kix c`‡ÿc MÖn‡bi Avnevb Rvwb‡q mfvi mgvwß †Nvlbv K‡ib|

ab¨ev`v‡šÍ,

m~Î t 53.14.0000.190.33.077.16/2017

¯^vÿwiZ/(†RW.Gg. nvwdRyi ingvb)
Dc-gnve¨e¯’vcK (wcGBPAviwW)
I
m`m¨, ˆbwZKZv KwgwU
evsjv‡`k nvDm wewìs dvBbvÝ K‡cv©‡ikb

ZvwiLt 27.09.2020হি:

m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnbv‡_© Abywjwct
1| gnve¨e¯’vcK, weGBPweGdwm (mKj)......................................................................
2| wcwW (রুরাল এন্ড সপহর আরবাে িাউহজং ফাইোন্স প্রনজক্ট), weGBPweGdwm, m`i `dZi, XvKv|
৩| Dc-gnve¨e¯’vcK, weGBPweGdwm (mKj)................................................................
4| Dc-gnve¨e¯’vcK, AvBwmwU (Acv‡ikb), weGBPweGdwm, m`i `dZi, XvKv;
(I‡qe mvB‡U cÖKv‡ki Aby‡ivamn)|
5| †Rvbvj g¨v‡bRvi, weGBPweGdwm, †Rvbvj Awdm (mKj)............................................
6| wiwRIbvj g¨v‡bRvi, weGBPweGdwm (mKj).............................................................
7| kvLv g¨v‡bRvi, weGBPweGdwm (mKj)....................................................................
8| Rbms‡hvM Kg©KZ©v, Rbms‡hvM BDwbU, weGBPweGdwm, m`i `dZi, XvKv|
9| e¨e¯’vcbv cwiPvjK g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe, weGBPweGdwm, m`i `dZi, XvKv|
10| Dc-e¨e¯’vcbv cwiPvjK g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe, weGBPweGdwm, m`i `dZi, XvKv|
11| Awdm Kwc|
Dc-gnve¨e¯’vcK (wcGBPAviwW)
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