
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নং. 10 

 

এক্সিকিউটিভ অর্ডার 

 

স্টেটের নৈতিকিা সংক্রান্ত প্রতিক্ষটের আবিযকিা হালৈাগাদকরে 

 

স্টেটহিু, 2রা জানুয়াকর, 2011 তাকরখে জাকরিৃত কনর্ ডাহী আখেশ 3-এ এক্সিকিউটিভ চেম্বাখরর ির্ ডিতডা ও 

ির্ ডোরী, কনউ ইয়খিডর চেি সংস্থাগুখ ার িকর্শনার, কনউ ইয়খিডর চেি সংস্থাগুখ ার িাউখে  এর্ং কনউ 

ইয়খিডর চেি সংস্থাগুখ ার ইকিিস অকিসারখের জনয ননকতিতা সংক্রান্ত প্রকশক্ষখে অংশগ্রহে িরা আর্শযি 

িরা হখয়খে; 

স্টেটহিু, কনউ ইয়িড চেখির অকির্াসীখের এিটি ননকতি, চেশাোর, ও স্বচ্ছ সরিার োওয়ার অকিিার 

রখয়খে, তাই এই প্রশাসন এর শাসনিাখয ড ননকতিতার সখর্ ডাচ্চ র্ানেণ্ড র্জায় রােখত েৃঢ় প্রকতজ্ঞ; 

স্টেটহিু, সরিাখরর প্রকত জনগখের আস্থা কনক্সিত িরখত চেখির সর্ ির্ ডিতডা ও ির্ ডোরী চযসর্ 

ননকতি র্ানেণ্ড চর্খন ে খর্ন র্খ  প্রতযাশা িরা হয় চসগুখ া প্রেয়ন িরা ও র্জায় রাো তাখের জনয 

অেকরহায ড; 

সুিরাং, এখৈ, আতি, কযাতি স্টহাকল, কনউ ইয়িড চেখির গভন ডর, কনউ ইয়িড চেখির সংকর্িান ও 

আইন অনুযায়ী আর্ার উের অকে ডত িতৃডত্বর্খ , এই র্খর্ ড 2রা জানুয়াকর, 2011 তাকরখে জাকরিৃত কনর্ ডাহী আখেশ 

3 প্রতযাহার িরকে, এর্ং কনখনাক্ত আখেশ প্রোন িরকে: 

A. সংজ্ঞা 

1. "চেখির চিাখনা সংস্থা" র্ খত সরিাকর ির্ ডিতডা আইখনর (Public Officers Law) িারা 74-এ িািা 

েকরভাষার এিই অি ড র্ুঝাখর্।   

2. "চেখির ির্ ডিতডা ও ির্ ডোরী" র্ খত সরিাকর ির্ ডিতডা আইখনর িারা 74-এ "চেখির চিাখনা 

সংস্থার ির্ ডিতডা র্া ির্ ডোরী" কহখসখর্ কনখেডশ িরা এিই অি ড র্ুঝাখর্। 

B. ননকতিতা সংক্রান্ত প্রকশক্ষে 

1. চেখির চিাখনা সংস্থার ির্ ডিতডা ও ির্ ডোরীখের র্খিয যারা চেি েকরখষর্ার কর্ষখয় নতুন তাখেরখি 

তাখের ির্ ডজীর্ন শুরু হওয়ার ষাি কেখনর র্খিয ননকতিতা সংক্রান্ত এিটি  াইভ প্রকশক্ষখে 

অংশগ্রহে িরখত হখর্।  



2. এিরখনর প্রকশক্ষখের র্খিয সরিাকর ির্ ডিতডা আইখনর িারা 73, 73-A, ও 74 এর্ং কসকভ  সাকভডস 

আইখনর (Civil Service Law) িারা 75-b ও 107 এর প্রকর্িানগুখ া সম্পকিডত এিটি আখ ােনা 

অন্তভুডক্ত িািখত হখর্। 

3. চেখির চিাখনা সংস্থার প্রখতযি ির্ ডিতডা ও ির্ ডোরীখি এই আখেশ অনযুায়ী তাখের প্রারকিি 

প্রকশক্ষে চসশখনর েখর প্রকত কতন র্ের অন্তর ননকতিতা সংক্রান্ত এিটি  াইভ প্রকশক্ষখে অংশগ্রহে 

িরখত হখর্, তখর্, এক্সিকিউটিভ চেম্বাখর ির্ ডরত চেখির চিাখনা সংস্থার ির্ ডিতডা ও ির্ ডোরীখের 

এই আখেশ অনুযায়ী তাখের প্রারকিি প্রকশক্ষে চসশখনর েখর প্রকত েুই র্ের অন্তর ননকতিতা 

সংক্রান্ত এিটি  াইভ প্রকশক্ষখে অংশগ্রহে িরখত হখর্। 

4. চেখির চিাখনা সংস্থার প্রখতযি ির্ ডিতডা ও ির্ ডোরীখি তাখের অির্া তাখের প্রকশক্ষখির িাে 

চিখি এই আখেশ অনযুায়ী প্রকতটি  াইভ প্রকশক্ষে চসশখন তাখের অংশগ্রহেখি সতযায়নিারী 

স্বাক্ষকরত কর্র্কৃত জর্া কেখত হখর্, চযসর্ কর্র্কৃত তাখের োখস ডাখন  িাইখ  সংযুক্ত িরা হখর্। 

5. এক্সিকিউটিভ চেম্বার ও প্রখতযি চেি সংস্থার ইকিিস অকিসাররা প্রভাকর্ত হওয়া র্যক্সক্তখেরখি এই 

আখেশ চর্খন ে ার সুখযাগ িখর কেখত কনয়কর্ত প্রকশক্ষে চসশখনর আখয়াজন িরার উখেখশয 

েরষ্পখরর সাখি এর্ং জখয়ন্ট িকর্শন অন োর্ক ি ইকিিস (Joint Commission on Public Ethics) 

এর সাখি সর্ন্বয় িরখর্। 

C. েণ্ড 

এই আখেখশর চযখিাখনা  ঙ্ঘন এরূে  ঙ্ঘনিারী র্যক্সক্তর কনখয়াগোতা ির্ ডিতডার কসদ্ধান্ত অনুযায়ী োিকরেুযকত 

অির্া অনযানয যিাযি শাক্সির িারে হখত োখর। 

 

এই র্ষ ড েইু হাজার এিুখশর অখটার্খরর সাতাশ তাকরখে 

আ র্াকন কসটিখত আর্ার হাখত এর্ং চেখির 

প্রাইকভ কস খর্াহর র্যর্হার িখর। 

 

 

 

গভন ডর িতৃডি   

 

      গভন ডখরর সকের্ 


