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সভাপিত
�মাঃ �বনজীর আলম 

 মহাপিরচালক
সভার তািরখ ০৪/০৪/২০২২ ি�ঃ
সভার সময় সকাল ১০.০০ টা
�ান অনলাইন (Zoom Platform)
উপি�িত -
        �িষ স�সারণ অিধদ�েরর মহাপিরচালক ও জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষয়ক �নিতকতা কিম�র সভাপিতর সভাপিতে� জাতীয় ��াচার

�কৗশল িবষয়ক �নিতকতা কিম�’র ২৮তম সভা অ�ি�ত হয়। �থেম সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। িতিন

২০২১-২২ অথ �বছেরর ��াচার কম �পিরক�নার ��� অ�ধাবন কের তা বা�বায়েন সংি�� সকলেক আরও সেচ� হেত বেলন। এরপর িতিন

��াচার িবষয়ক �ফাকাল পেয়� কম �কত�ােক সভার কায �প� উপ�াপন করার জ� আহবান জানান। 
     ০২। �ফাকাল পেয়� কম �কত�া ২০২১-২২ অথ �বছেরর ��াচার কম �পিরক�নার ৩য় �াি�েকর কায ��ম বা�বায়েনর অ�গিতর ত�স�হ পাওয়ার

পেয়ে�র মা�েম উপ�াপন কেরন। এরপর সভায় উপি�ত ও অনলাইেন সং�� �নিতকতা কিম�র সদ�গণ, আ�িলক কায �ালেয়র অিতির�

পিরচালকগণ ও এ�আইেয়র অ��গণ উপ�ািপত িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা কেরন। 

        ০৩। আেলাচনা �শেষ  সব �স�িত�েম িন��প িস�া� �হীত হয়।
                                
�.
নং

আেলাচ� িবষয় ও আেলাচনা �িহত িস�া� বা�বায়নকারী

১ আেলাচ��িচ-১. “২০২১-২২ অথ �বছেরর িডএই’র জাতীয়
��াচার �কৗশল কম �পিরক�নার ৩য় �াি�েকর অ�গিত
পয �ােলাচনা ও অ�েমাদন”
পিরচালক, পিরক�না, �ক� বা�বায়ন ও আইিস� উইং:
কম �পিরক�নার কায ��েমর ল��মা�ার িবপরীেত অজ�ন
িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা কেরন এবং তৎে�ি�েত
��� �া�া �দান কেরন। িতিন জানান, �িত �াি�েকর
অ�গিত �নিতকতা কিম�র অ�েমাদন িনেয় ম�ণালেয়
��রণ ও ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হয়।
এরপর অ�া� সদ�গণও ৩য় �াি�েকর কায ��ম
বা�বায়েনর অ�গিতর িবষেয় আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন
এবং মতামত �দান কেরন। আেলাচনা �শেষ কােরা আপি�
না থাকায় উ� �িতেবদন অ�েমাদেনর িস�া� �হীত হয়।

১.১ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২১-২২
এর ৩য় �াি�েকর অ�গিতর �িতেবদন সব �স�িত�েম
অ�েমাদন করা হয়।
১.২ ৩য় �াি�েকর অ�গিতর �িতেবদন
কম �পিরক�না,২০২১-২২ এর ল��মা�ায় িনধ �ািরত
১৭/০৪/২০২২ তািরেখর মে�ই ম�ণালেয় দািখল করেত
হেব ও সং�ার ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব।

১. �নিতকতা কিম�
২. িডিড,আইিস�
৩. �ফাকাল পেয়�



২ আেলাচ��িচ-২. ” আ�িলক কায �ালেয়র অিতির�
পিরচালকগণ ও এ�আই এর অ��গেণর সােথ ��াচার
কয ��েমর অ�গিত িবষেয় মতিবিনময়” 
�ফাকাল পেয়� কম �কত�া: এখন হেত �িত� �নিতকতা
কিম�র সভায় কম �পিরক�না বা�বায়েন অিজ�ত সাফ�,
বা�বায়েন ��মান সম�া এবং সম�া �রীকরেণর উপায়/
�পািরশ আেলাচনা করার জ� সকলেক অ�েরাধ কেরন। 
পিরচালক, পিরক�না, �ক� বা�বায়ন ও আইিস� উইং:
আ�িলক কায �ালেয়ও তােদর কম �পিরক�নার ল�মা�ার
িবপরীেত িনধ �ািরত সমেয়র মে� �িত �াি�েকর �িতেবদন
সং�ায় ��রণ ও �-� ওেয়বেপাট �ােল আপেলাড করার জ�
মতামত �দান কেরন। এরপর এসব িবষেয় িব�ািরত
 আেলাচনা হয়। 

২.১ সং�ার কম �পিরক�না বা�বায়েন অিজ�ত সাফ�,
বা�বায়েন ��মান সম�া এবং সম�া �রীকরেণর
উপায়/�পািরশ স�িক�ত �িতেবদন �ণয়ন করা
�েয়াজন।
২.২ আ�িলক কায �ালেয়ও তােদর কম �পিরক�না
বা�বায়েন অিজ�ত সাফ�, বা�বায়েন ��মান সম�া
এবং সম�া �রীকরেণর উপায়/�পািরশ আেলাচনা
করার জ� অবিহত করা �েয়াজন।
 ২.৩ আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম �পিরক�নার ল�মা�ায় িনধ �ািরত সমেয়র মে�ই
সং�ায় দািখল করেত হেব ও � � ওেয়বেপাট �ােল
আপেলাড করেত হেব। 

১. সং�ার  �নিতকতা
কিম� 
২. আ�িলক
কায �ালেয়র �নিতকতা
কিম�
৩. �ফাকাল পেয়�

৩ আেলাচ��চী-৩ “ ২০২১-২২ অথ �বছেরর ��াচার �র�ার
�দােনর অ�গিত”
আেলাচনাঃ ২০২১-২২ অথ �বছেরর ��াচার �র�ার
�দােনর জ� “��াচার �র�ার �দান (সংেশাধন)
নীিতমালা, ২০২১” যথাযথভােব অ�সরণ�ব �ক কম �কত�া-
কম �চারী িনব �াচন করার িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা করা
হয়।

৩.১ ��াচার �র�ার �াি�র মেনানয়েনর আেবদন ও
ত� ��রণ: ��াচার �র�ার �াি�র জ� আ�হী
কম �কত�া/কম �চারীগণেক িনধ �ািরত ছক �মাতােবক
আেবদন ও ত� (�মাণকসহ) যথাযথ ক��পে�র
মা�েম ২০/০৪/২০২২ তািরেখর মে�  মহাপিরচালক,
�িষ স�সারণ অিধদ�র, খামারবািড়, ঢাকা (�: আ:
উপপিরচালক (�শাসন), �শাসন ও অথ � উইং) বরাবের
��রণ/�াি� িনি�ত করেত হেব।
৩.২ �য সকল আ�িলক/�জলা/উপেজলার িনজ িনজ
কায �ালেয়র  ২০২১-২২ অথ �বছেরর ��াচার
কম �পিরক�না, �াি�ক �িতেবদন ও এ সং�া� ওেয়ব-
�পাট �ােলর ত� ও �মাণক থাকেব না, �স সকল
আ�িলক/�জলা/উপেজলা কায �ালেয়র কম �কত�া-কম �চারী
�র�ােরর জ� িবেবিচত হেবন না। 

১. বাছাই কিম�
২. সংি�� কম �কত�া/
কম �চারী
৩. �ফাকাল পেয়�

       পিরেশেষ আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সদ�গণেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।      

 
 

�মাঃ �বনজীর আলম 
 

মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ১২.০১.০০০০.৮২০.৩২.০২১.২২.২৬ তািরখ: 
 ২১ এি�ল ২০২২

৮ �বশাখ ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার

�মা�সাের নয়) : 
 

১) পিরচালক (সকল), �িষ স�সারণ অিধদ�র।
 ২) অিতির� পিরচালক (সকল অ�ল), �িষ স�সারণ অিধদ�র।

 
৩) অ�� (সকল), �িষ �িশ�ণ ইনি��উট।

৪) উপপিরচালক, আইিস� �ব�াপনা অিধশাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র (কায �িববরণী িডএই’র ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
 

৫) উপপিরচালক, �ক� ��ায়ন ও মিনটিনং অিধশাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র।
 ৬) অিতির� উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ�র , �িষ স�সারণ অিধদ�র।

 



 
 

�মা: সােদ�র রহমান 

মিনটিরং এ� ইভ�া�েয়শন অিফসার


