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ন র ২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৬.০০২.২২.৪১২ তািরখ: 
১৯ অে াবর ২০২২

৩ কািতক ১৪২৯

িব ি / না শ

িবষয:় িফড াকিফড াক  সভারসভার   না শনা শ

বাংলােদশ রশম উ য়ন বােডর ২০২২-২৩ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নার ২য় কায়াটার (অে াবর-
িডেস র/২২) আেলাচ  িবষয় ১.৬ আওতাধীন মাঠ পযােয়র কাযালয় ক ক দািখল ত জাতীয় াচার কৗশল
কমপিরক নার ১ম মািসক বা বায়ন অ গিত িতেবদেনর উপর িফড াক সভা আগামী ২০-১০-২০২২ তািরখ সকাল
১০.০০ টায় বােডর িমিনকনফাের  কে  িভিডও কনফাের  Zoom Platform এর মা েম অনলাইেন িন

া রকারীর সভাপিতে  অ ি ত হেব। উ  সভায় সকল উপ পিরচালকগণেক যথাসময় অনলাইেন সং  থাকার জ
অ েরাধ করা হেলা। 

ID -7501270131.
Password-bsdb123

১৯-১০-২০২২
মাহা দ এমদা ল বারী

পিরচালক (অিতির  দািয় )

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, স সারণ িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড। সদয় অবগিতর জ ।
২) পিরচালক (গেবষণা ও িশ ণ) (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট।বা বায়ন
অ গিত িতেবদন ও েয়াজনীয় ত সহ শরীের সভায় উপি ত থাকার অ েরাধসহ
৩) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রাজশাহী, রং র, িঝনাইদহ, ঢাকা, রাঙামা । বা বায়ন অ গিত

িতেবদন ও েয়াজনীয় ত সহ সভায় সং  থাকার জ ।
৪) জনসংেযাগ কমকতা, জনসংেযাগ িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড। অবগিতর জ
৫) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতসহ না শ
বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড ও ম াটফরম ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
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৬) মাঃ েবল, কয়ার টকার, শাসান ও সং াপন, শাসন। সভাক  ত রাখার জ  বলা হেলা।
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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 এর ১ম মািসক বা বায়ন অ গিত িতেবদেনর উপর
িফড াক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাহা দ এমদা ল বারী 
পিরচালক  (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ২০-১০-২০২২ ি :
সভার সময় বলা ১০:০০ ঘ কা

ান Zoom platform
উপি িত পিরিশ  "ক"
সভার েত সভাপিত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম  কেরন। িতিন মহামারী কেরানা ভাইরাস

িতেরাধকে   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  িনেদশনা দন।
২০২২-২৩ অথ বছের মাঠ পযােয়র কাযালয় স হ ক ক দািখল ত জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক নায় অ

ি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, াচার কমপিরক না ২০২২-২৩ এর ল মা া িনেদশনা
মাতােবক বা বায়ন কের মানক যথাসমেয় রণ করেত হেব।
কমপিরক নার ১.১ এর ি েত নিতকতা কিম র সভা েলা িত মািসেকর থম মােস আেয়াজন করার িনেদশনা
রেয়েছ। তেব িত মািসেকর থম মােসর ২য় স ােহ সভার আেয়াজন করেল ভােলা হয়। যােত সভার িস া েলা
বা বায়ন করেত যেথ  সময় পাওয়া যায়।
১.২ এর নিতকতা কিম র সভার িস া  ১০০% বা বায়ন করেত হেব।
১.৩ এর আেলােক শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর (stakeholders) অংশ হেণ ৪(চার) কায়াটাের ৪  সভা
আেয়াজেনর ল মা া আেছ। সভা িলেত আবি কভােব িস েজনস চাটার, অিভেযাগ িতকার ব াপনা এবং ত
অিধকার আইন স েক আেলাচনা করেত হেব। সভায় ধীজন, চাষী/বসনীও অংশীজনেদর উপি িত িনি ত করেত হেব।
১.৪ র মা া অ যায়ী াচার সং া  িশ েণর আেয়াজন করেত হেব।
১.৫ এর ২য় কায়াটােরর ল মা া অ যায়ী বা বায়ন করেত হেব।
২.১ এর আেলােক ২০২২-২৩ অথ বছেরর য় পিরক না ৩১-০৭-২০২২ তািরেখর মে  ওেয়ব সাইেট কাশ এর িবষয়
আেলাচনা করা হেয়েছ । য় পিরক নাওেয়ব সাইেট কােশর পরওেয়ব সাইেটর ি নসট মাণক িহেসেব রণ করেত
হেব।
৩.১ এর ল মা া অ যায়ী সবা দােনর ে  রিজ াের েদয় সবার িববরণ ও সবা হীতার মতামত সংর ণ
করেত হেব। সবা হীতারেদর রিজ াের মতামত দােনর জ  উ  করেত হেব।
৩.২, ৩.৩ ও ৩.৪ এর ল মা া অ যায়ী বা বায়ন করেত হেব।
ি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,
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রশম চাষী/বসনীসহ ক হা ারেদর অংশ হণ িনি ত করেত হেব
বা বায়েন: উপপিরচালক সকল।
(২) ৩.১ সবা দােনর ে  রিজ াের েদয় সবার িববরণ ও সবা হীতার মতামত সংর ণ করেত হেব।
বা বায়েন: উপপিরচালক সকল।
উি িখত িবষয় েলা   বা বায়নকারী বা বায়ন কের িতেবদনসহ 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।

 

মাহা দ এমদা ল বারী 
পিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৭.০৬.০০২.২২.৪২২ তািরখ: 
৩০ অে াবর ২০২২

১৪ 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।
৩) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রাজশাহী, রং র, িঝনাইদহ, ঢাকা, রাঙামা ।
৪) জনসংেযাগ কমকতা, জনসংেযাগ িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
৫) ি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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