
 

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 
 

২০১৭-১৮ অর্ থবছরেে ননবিকিা কবভটিয (Ethics Committee) ২য়  ত্রৈমাসিক  বায কাম মবফফযণী 
 

২২.১১.২০১৭বি: বফকার ৩.৩০ ঘটিকায ভয় ট্রাস্ট বপসয বা করে ননবিকিা কবভটিয  ২য়  ত্রৈমাসিক বা  

নুবিি য় ।  উক্ত বায় বাবিত্ব কসযন ট্রাসস্টয বিফ বভ. জয় দত্ত ফড়ুয়া । বায শুরুসি বাবি ভসাদয় 

উবিি করসক স্বাগি জাবনসয় বা অযম্ভ কযায নুভবি প্রদান কসযন । বায় বনসনাবিবিি কভ মকিমা ও 

কভ মিাযীবৃন্দ উবিি বিসরন : 
 

১। শ্যাভর বভত্র ফড়ুয়া                             উ-বযিারক    

২। যুগর িংিংগ্যা                              কাযী বাফ যক্ষণ কভ মকিমা  

৩। সুিভয় িাকভা                             কবিউটায াসযটয / অআটি কাযী 

৪। সুদত্ত যিন ফড়ুয়া                          বপ কাযী                                                               

৫। বতু ফড়ুয়া          গাড়ী িারক    

৬। প্রকা ফড়ুয়া                            বপ ায়ক       
 

বায়  শুদ্ধািায / উত্তভ িি মা  ংক্রান্ত  বনসমাবিবিি  বফলসয়য উয বফস্তাবযি অসরািনাসন্ত  ফ মম্মবিক্রসভ বদ্ধাস্ত 

গৃীি য় মা  বননরূ: 
 

ক্রবভক 

নং 

শুদ্ধািায / উত্তভ িি মা  

ংক্রান্ত বফলয়  

বদ্ধান্ত /বফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

(ব্যবক্ত/ কর্তমক্ষ) 

১.  

কভ মিসর উবিবি 

মথাভসয় বপস উবিি সয় াবজযা িািায় 

স্বাক্ষয এফং মথাযীবি (বনধ মাবযি ভসয়য পূসফ ম 

নয়) বপ প্রিান বনবিি কযসি সফ। 

কর  

কভ মকিমা/কভ মিাযী 

২. দাপ্তবযক দাবয়ত্ব 

ারন 

িরভান অআন ও বফবধ বফধান ও ন্যায় নীবিয 

অসরাসক িিা, বনিা, অন্তবযকিা ও 

মথামথবাসফ প্রদত্ত দাবয়ত্ব  ারন কযসি সফ । 

কর  

কভ মকিমা/কভ মিাযী 

৩. প্রবিসফদন দাবির প্রবিসফদন মথাভসয় দাবির ও পসরাঅ কযসি 

সফ। 

কর  

কভ মকিমা/কভ মিাযী 

৪. ক্রয় ংক্রান্ত  ক্রয়/বকনা-কাটা মথাম্ভফ কভ িযসি ভানম্মি 

য় ববদসক  সুদৃবি যািসি সফ । 

ংবিি কভ মকিমা ও . 

ব.যক্ষণ কভ মকিমা 

৫. অবথ মক স্বচ্ছতা ক্রয়/বকনা-কাটা ংক্রান্ত বফলসয় অবথ মক স্বচ্ছতাে 

বফলসয় জাগ থাকসি সফ । 

ংবিি কভ মকিমা ও . 

ব. যক্ষণ কভ মকিমা 

৬. বফা প্রদান বটিসজন িাট মাড নুাসয উত্তভ বফা বনবিি 

কযসি সফ । 

কর 

কভ মকিমা/কভ মিাযী 

৭. ন্যান্য  উসযাক্ত বফলয় িাড়াও ন্যান্য ব মি দাবমত্ব 

িিা ও বনিায াসথ ারন কযসি সফ 

কর 

কভ মকিমা/কভ মিাযী 
 

িঃয, অসরািনায জন্য অয বকান অসরািয বফলয় না থাকায় বাবি ভসাদয় পেস্পরেে সমাবগিা বনসয় 

আন্তসেকিায াসথ কাজ কযায অফান জাবনসয় এফং উবিি করসক ধন্যফাদ জ্ঞান কসয বায ভাবপ্ত বঘালণা 

কসযন।  

 
২৭/১১/১৭ 

                          (জয়দত্ত ফড়ুয়া) 

                             বাবি 

                                                                                       বিফ, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। 


