
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ে মপরর ল্পনা, ২০১৯-২০ এর অধীন সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরেত্ত  

‘অংশীজনের (Stakeholder) সাদে েতরবরনেয় সভা’ 

তাররখঃ ১১ নদভম্বর ২০১৯ রিস্টাব্দ, করাজ কসােবার। 

স্থানঃ হারদবররয়াে অরিদ াররয়াে ও কসরেনার  ক্ষ। 

 

১১ নদভম্বর ২০১৯ রিস্টাব্দ বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ে মপরর ল্পনা অাংশ রহদসদব ‘অংশীজনের 

(Stakeholder) সানে দিেব্যাপী এক মতদিদেময় সভার আনয়াজে করা হয়। সভায় প্রধাে অদতদে দহনসনি উপদিত দিনেে জনাব 

আলেগীর মুহম্মে েনসুরউল আলে, অরতররক্ত সরচব, পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবতমন েন্ত্রণালয় এবাং সভাপরতত্ব  দরন জনাব পররেল রসাংহ, 

যুগ্মসরচব ও পররচাল  (অরত: োরয়ত্ব), বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াে। প্রধান অরতরে জনাব আলেগীর মুহম্মে েনসুরউল আলে, অরতররক্ত 

সরচব এবাং হারদবররয়াদের পররচাল  পররেল রসাংহ, যুগ্মসরচব সাংরিষ্ট রবষদয় রে রনদে মশনামূল  মূল্যবান বক্তব্য প্রোন  দরন। রেনব্যাপী এ 

 ে মসূচীদত রবরভন্ন রবশ্বরবদ্যালয়,  দলজ ও অন্যান্য সর ারী েপ্তর হদত আগত অাংশীজনগন তাদের মূল্যবান েতােত/বক্তব্য প্রোন  দরন। 

 

 

 

আগত প্রধাে অদতদে জোি আেমগীর মুহম্মি মেসুরউে আেম, অদত: সদিি, 

পদরনিশ, িে ও জেিায়ু পদরিততে মন্ত্রণােয় কক ফুনের কতাড়া দিনয় িরণ। 

 সভামনে উপদিষ্ট প্রধাে অদতদে জোি আেমগীর মুহম্মি মেসুরউে আেম, 

সভাপদত জোি পদরমে দসংহ, যুগ্মসদিি ও পদরিােক হারনিদরয়াম এিং 

হারনিদরয়ানমর প্রধাে বিজ্ঞাদেক কম তকততা সরিার োদসর উদিে। 

 

 

 

মতদিদেময় সভায় আগত দিদভন্ন দিশ্বদিদ্যােয়, কনেজ ও সরকাদর 

প্রদতষ্ঠানের অংশীজে। 

 অংশীজেনির পদরিয় প্রিাে।   

   



 

 

 

প্রধাে অদতদে জোি আেমগীর মুহম্মি মেসুরউে আেম, অদত: সদিি, পদরনিশ, 

িে ও জেিায়ু পদরিততে মন্ত্রণােয় দিকদেনি তশোমূেক িক্তব্য প্রিাে করনিে। 

 সভার সভাপদত জোি পদরমে দসংহ, যুগ্মসদিি ও পদরিােক হারনিদরয়াম, 

শুদ্ধািার কম তনকৌশনের উপর মূল্যিাে িক্তব্য উপিাপে করনিে। 

 

 

 

হারনিদরয়ানমর প্রধাে বিজ্ঞাদেক কম তকততা জোি সরিার োদসর উদিে 

স্বাগত িক্তব্য প্রিাে করনিে। 

 হারনিদরয়ানমর ঊর্ধ্ততে বিজ্ঞাদেক কম তকততা ড. কমাহাম্মি িানয়দুর 

রহমাে হারনিদরয়ানমর কম তকান্ড উপিাপে করনিে। 

 

 

 

হারনিদরয়ানমর সহকারী পদরিােক (প্রশাসে) জোি কমা: োজমুে কিীর 

হারনিদরয়ানমর শুদ্ধািার কম তনকৌশে সম্পনকত িক্তব্য উপিাপে করনিে। 

 

 হারনিদরয়ানমর কসদমোর কনে মতদিদেময় সভায় অংশীজেনির 

অংশগ্রহণ। 



 

 

 

হারনিদরয়ানমর কসদমোর কনে মতদিদেময় সভায় অংশীজেনির অংশগ্রহণ।  প্রধাে অদতদে জোি আেমগীর মুহম্মি মেসুরউে আেম, অদত: সদিি, 

পদরনিশ, িে ও জেিায়ু পদরিততে মন্ত্রণােয় হারনিদরয়াম দমউদজয়াম 

পদরিশ তে করনিে। 

 

 

 

প্রধাে অদতদে জোি আেমগীর মুহম্মি মেসুরউে আেম, অদত: সদিি, 

পদরনিশ, িে ও জেিায়ু পদরিততে মন্ত্রণােয় হারনিদরয়াম োইনেরী পদরিশ তে 

করনিে। 

 প্রধাে অদতদে জোি আেমগীর মুহম্মি মেসুরউে আেম, অদত: সদিি, 

পদরনিশ, িে ও জেিায়ু পদরিততে মন্ত্রণােয় কলারার জন্য প্রস্তুতকৃত 

ইোনেশে পর্ তনিেণ করনিে। 

   

   

 

 

 

 


