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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
শাসন শাখা

"জাতীয় াচার কৗশল" কম-পিরক নার ২য় কায়াটার (অে াবর-িডেস র/২০২২) এর বা বায়ন অ গিতর ল মা া
অজেনর িবষেয় নিতকতা কিম র সভার কাযিববরণী

সভাপিত াম িকেশার রায় 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ১১-১০-২০২২ ি :
সভার সময় বলা ২:৩০ ঘ কা

ান বােডর সভাক
উপি িত পিরিশ  "ক"
সভার েত সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। িতিন বতমােন কেরানা ভাইরাস সং মণ কম
হেলও  সকলেক ঘেরর বাইের মা  বহার এবং সামািজক র  মেন চলার িনেদশ দান কেরন । িবেশষ কের িব ৎ ও

ালানী সা েয় সকলেক সরকাির িনেদশনা অ সরেণর জ  বেলন। অত:পর িতিন সভা পিরচালনার জ  পিরচালক
( শাসন) ক অ েরাধ কেরন।
পিরচালক ( শাসন) উপি ত সকলেক াগত জািনেয় ২০২২-২৩ অথ বছেরর কমপিরক নায় অ  ২য় কায়াটাের
উি িখত িত  িবষয়/কায েমর নাম, কমস াদন চক, চেকর মান, একক, বা বায়েনর দািয় া  ি /পদ এবং
বা বায়েনর ল মা া সভায় উপ াপন কেরন।
িতিন বেলন, ১.৩ এর আেলােক শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর (stakeholders) অংশ হেণ ৪ (চার) কায়াটাের
৪  সভা আেয়াজেনর ল মা া আেছ। ১ম কায়াটােরর ল মা া বা বায়ন করা হেয়েছ। ২য় কায়াটাের উপপিরচালক
রং রেক সভা আেয়াজন করার জ  প  দয়া হেয়েছ। সভা িলেত আবি কভােব িস েজনস চাটার, অিভেযাগ িতকার

ব াপনা এবং ত  অিধকার আইন স েক আেলাচনা করেত হেব। ধীজন ও বােডর ক হা ারেদর অংশ হণ
িনি ত করেত হেব।
১.৫ এ মিহলােদর জ  থক ওয়াস েমর ব া করেত হেব। ১.৬ এ আওতাধীন মাঠ পযােয়র কাযালয় ( েযাজ  ে )
ক ক দািখল ত জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার মািসক অ গিত িতেবদেনর ওপর িফড াক ২৫-১০-২০২২
তািরখ ল মা া িনধািরত রেয়েছ যা িনধািরত তািরেখর মে  স  করা হেব।
২.২ এর আেলােক বািষক য় পিরক নার ল মা া অ যায়ী যথাযথ বা বায়ন করেত হেব।
২.৩ এর বােজট বা বায়ন িহসাব িবভাগ (রাজ  ২০%) এবং ক  পিরচালক (উ য়ন ২০%) ল মা া রেয়েছ।
পিরচালক শাসন এ িবষয় বেলন, ১ম কায়াটাের ১ম িকি র বােজট ম ণালয় হেত দরীেত ছােড়র করেণ ২.২ ও ২৩ এর
ল মা া ১০০% বা বায়ন হয়িন। সভাপিত বেলন, ১ম কায়াটারসহ ২য় কায়াটােরর ল মা া বা বায়ন করেত হেব।
২.৪ এর ি েত বােডর চলমান কে র PIC সভার আেয়াজন করেত হেব এবং সভার না শ, হািজরা ও কাযিববরণী
সং  থাকেত হেব।
৩.২ অ যায়ী ন িত িতেরাধ িবষয়ক কমশালা  আগামী নেভ র/২০২২ মােসর মে  স  করা হেব।
৩.৩ িশ ণ া  চাষী /বসনীেদর ত  যাচাই: এ িবষয় পিরচালক স সারণ বেলন, বােডর চলমান িতন  কে র মে
অ  ২য় কায়াটাের রশম চাষ স সারেণর মা েম হ র রং র জলার দাির  াসকরণ শীষক কে র আওতায় দ

িশ ণ ত চাষী/বসনীগনেক দয়া হে  িক না তা দবচয়ন িভি েত াচ িনবাচন কের িনবািচত েচর ২৫ জন
িশ ণাথ র ত  সরজিমেন যাচাই করা হেব।
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৩.৪ মাবাইল ফাই াি য়াল সািভস এর মা েম রশম র  পিরেশাধ: মৗ ম িভি ক রশম র 
পিরেশােধর তািলকা থেক দবচয়ন িভি েত িনবািচত ২০জন চাষী/বসনীর সােথ মাবাইলেফােন যাগােযাগ কের টাকা

াি র সত তা যাচাই করা হেব। ৩.৩ ও ৩.৪ এর িবষয় ৩০নেভ র/২২ তািরেখর মে  কায ম হণ বক িতেবদন
দয়ার জ  পিরচালক স সারণেক প  দয়া হেয়েছ
িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া  হীত হয়।
িস ািস া ::
(১) ১.৩ শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর (stakeholders) অংশ হেণ সভা করেত হেব। সভায় আবি কভােব
িস েজনস চাটার, অিভেযাগ িতকার ব াপনা এবং ত  অিধকার আইন স েক আেলাচনা করেত হেব এবং ধীজন,
রশম চাষীসহ ক হা ারেদর অংশ হণ িনি ত করেত হেব
বা বায়েন: স সারণ িবভাগ ও উপপিরচালক রং র।
(২) ১.৫ িডেস র/২২ এর মে ই আবি কভােব মিহলােদর জ  থক ওয়াস েমর ব াসহ ওয়াস েমর সেবা ম

েযাগ িবধা িন ত করেত হেব।
বা বায়েন: সংি  কিম ।
(৩) ৩.৩ িশ ণ া  চাষী /বসনীেদর ত  যাচাইকরণ। রশম চাষ স সারেণর মা েম হ র রং র জলার দাির
াসকরণ শীষক কে র আওতায় দ  িশ ণ ত চাষী/বসনীগনেক দয়া হে  িক না তা দবচয়ন িভি েত াচ

িনবাচন কের িনবািচত েচর ২৫ জন িশ ণাথ র ত  সরজিমেন যাচাইঅে  মাণকসহ িতেবদন শাসন িবভােগ
রণ করেত হেব।

বা বায়েন: স সারণ িবভাগ
(৪) ৩.৪ মাবাইল ফাই াি য়াল সািভস এর মা েম রশম র  পিরেশােধর তািলকা থেক দবচয়ন িভি েত
িনবািচত ২০জন চাষী/বসনীর সােথ মাবাইলেফােন যাগােযাগ কের টাকা াি র সত তা যাচাইঅে   মাণকসহ

িতেবদন শাসন িবভােগ রণ করেত হেব।
বা বায়েন: স সারণ িবভাগ ও িহসাব িবভাগ
এছাড়াও ২০২২-২৩ অথ বছেরর জাতীয় াচার কমপিরক নায় উে িখত ২য় কায়াটােরর ল মা া  
বা বায়নকারী বা বায়ন কের িতেবদনসহ হণেযা  মাণক কায েমর নং উে  বক যথাসমেয় শাসন িবভােগ

রেণর জ  অ েরাধ জানােনা হয়। অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয়
সভার কাজ শষ কেরন।

 

াম িকেশার রায় 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৬.০০২.২২.৪১৭ তািরখ: 
২৩ অে াবর ২০২২

৭ কািতক ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (অথ ও পিরক না)/( শাসন)/(স সারণ)/(উৎপাদন ও িবপণন)/(গেবষণা ও িশ ণ), বাংলােদশ রশম
উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা/ ধান স সারণ কমকতা/ ধান পিরক না কমকতা/ ধান িহসাব র ণ কমকতা,
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
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৩) িনবাহী েকৗশলী/উপ ধান িনরী ক/উপ- ধান স সারণ কমকতা/উপ-পিরচালক(বীজ)/উপ ধান িহসাবর ণ
কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৪) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রাজশাহী, রং র, িঝনাইদহ, ঢাকা, রাঙামা ।
৫) জনসংেযাগ কমকতা/সহকারী পিরচালক ( শা/কসা)/িহসাব র ণ কমকতা/বােজট কমকতা/গেবষণা কমকতা
(পির)/স সারণ কমকতা/গেবষণা কমকতা ( াবঃ)/সহকারী পিরচালক(মিনটিরং)/উৎপাদন কমকতা, বাংলােদশ রশম
উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৬) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

 

মাহা দ এমদা ল বারী 
পিরচালক (অিতির  দািয় )
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