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৫ ফা নু ১৪২৬

িবষয়: ২০১৯২০১৯--২০২০  অথবছেররঅথবছেরর  জজ   াচারাচার  চচারচচার  পরু ারপরু ার  দানদান।।
          জাতীয় াচার কৗশেলর পক  ‘ খী-সমৃ  সানার বাংলা’ এবং অিভল  ‘রা ীয় িত ান ও সমােজ শাসন িত া’। স ি েত, কিৃষ স সারণ অিধদ র ২০১৯-২০ অথবছেরর জ
জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ণয়ন ও বা বায়ন করেছ। উ  কম-পিরক নায় অ া  কমকাে ডর সােথ াচার পুর ার দােনর িবষয়িট অ ভূ  রেয়েছ। াচার চচায় উৎসাহ দােনর
লে  মহাপিচালেকর দ র, উইং, জলা ও উপেজলা পযােয় কমরত কমকতা-কমচারীেদর মেধ  াচার পুর ার দােনর িস া  নয়া হেয়েছ। 
১। পুর ার দােনর সমহূ:
১.১ মহাপিরচালেকর দ র ও িবিভ  উইংেয়র ড-১ হেত ড-১০ ভু  একজন কমচারী এবং ড-১১ হেত ড-২০ ভু  একজন কমচারী। 
১.২ আ িলক/সমমােনর কাযালেয়র ড-৩ হেত ড-১০ ভু  একজন কমচারী এবং ড-১১ হেত ড-২০ ভু  একজন কমচারী। 
১.৩ জলা/সমমােনর কাযালেয়র ড-৪ হেত ড-১০ ভু  একজন কমচারী এবং ড-১১ হেত ড-২০ ভু  একজন কমচারী। 
১.৪ উপেজলা/সমমােনর কাযালেয়র ড-৫ হেত ড-১০ ভু  একজন কমচারী এবং ড-১১ হেত ড-২০ ভু  একজন কমচারী। 
২। াচার চচায় পুর ার দােনর জ  বাছাই কিমিট গঠন:
২.১ মহাপিরচালেকর দ র ও  উইংেয়র কমকতা-কমচারীেদর মেধ  পুর ার দােনর জ  মহাপিরচালেকর নতেৃ  বাছাই কিমিট গিঠত হেয়েছ। উ  কিমিট পুর ার দােনর জ  সংি  কমকতা-কমচারী
িনবাচন করেবন।
২.২ জলা/সমমােনর কাযালেয়র কমকতা-কমচারীেদর মেধ  পুর ার দােনর জ  আ িলক কাযালেয়র ধান/অিতির  পিরচালেকর নতেৃ  বাছাই কিমিট গঠন করেত হেব। উ  কিমিট পুর ার দােনর
জ  সংি  কমকতা-কমচারী িনবাচন করেবন। 
২.২ উপেজলা/সমমােনর কাযালেয়র কমকতা-কমচারীেদর মেধ  পুর ার দােনর জ  জলা কাযালেয়র ধান/উপপিরচালেকর নতেৃ  বাছাই কিমিট গঠন করেত হেব। উ  কিমিট পুর ার দােনর জ
সংি  কমকতা-কমচারী িনবাচন করেবন।
৩। মলূ ায়ন প িত: মি পিরষদ িবভােগর ‘ াচার পুর ার দান নীিতমালা, ২০১৭’ (িডএই’র ওেয়বসাইেটর াচার বে র াপন/পিরপ /নীিতমালা অংেশ সংেযািজত) এর অ ে দ ৪ ও ৫ অ যায়ী
পুর ার পাওয়ার জ  কমকতা-কমচারী িবেবিচত হেব।
৪। িডএই’র ওেয়বসাইেটর াচার বে র াপন/পিরপ /নীিতমালা অংশ হেত আেবদন/তথ  রেণর নমনূা ছক সং হপূবক িলিপব  কের যথাযথ মাণকসহ সংি  কতপৃ  বরাবর দািখল/ রণ
করেত হেব। 
৫। কিৃষ িশ ণ ইনি িটউট, হিটকালচার স টার ও কায়াের টাইন স টার সংি  জলা/উপেজলায় অ ভু  হেব।
৬। আেবদন দািখল বা তথ  রণ: 
৬.১ উপেজলা পযােয়র আেবদন/তথ  সং হপূবক ২০/০২/২০২০ তািরেখর মেধ  জলা কাযালেয় রণ করেত হেব। 
৬.২ জলা পযােয়র আেবদন/তথ  সং হপূবক ২৫/০২/২০২০ তািরেখর মেধ  আ িলক কাযালেয় রণ করেত হেব। ৬.৩ আ িলক পযােয়র আেবদন/তথ  সং হপূবক ২৭/০২/২০২০ তািরেখর মেধ
মহাপিরচালেকর দ র, খামারবািড়, ঢাকায় রণ করেত হেব।
৬.৪  মহাপিরচালেকর দ র, উইং ও ক /কমসিূচর কাযালয় (খিমারবািড়, ঢাকা) কমরত কমকতা-কমচারীেদর আেবদন/তথ  ২৭/০২/২০২০ তািরেখর মেধ  উপপিরচালক (পােসােনল), শাসন ও অথ
উইংেয়র িনকট জমা িদেত হেব। 
 ৭। বিণত অব ায় ‘ াচার পুর ার দান নীিতমালা, ২০১৭’ অ সরণপূবক িনবািচত কমকতা-কমচারীেদর তািলকা ও মাণক িন া রকারীর দ ের রেণর জ  অনেরাধ করা হেলা।

১৮-২-২০২০

িবতরণ :
১) পিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা। (আপনার আওতাধীন কাযালেয় 

েয়াজনীয় িনেদশনা দােনর অ েরাধসহ)।
২) অিতির  পিরচালক, িডএই, রা ামািট/ময়মনিসংহ/বিরশাল/িদনাজপুর অ ল/ব ড়া/রংপুর 
অ ল/রাজশাহী/ঢাকা অ ল/চ াম অ ল/খুলনা/িসেলট অ ল/ফিরদপুর/ িম া/যেশার।
৩) উপপিরচালক, িডএই, িঝনাইদহ/যেশার।/িসেলট 
জলা/ব ড়া/জয়পুরহাট/নওগঁা/নােটার/চাঁপাইনবাবগ /পাবনা/রাজশাহী/িসরাজগ /িদনাজপুর/গাইবা া/লালমিনরহাট/নীলফামারী/রংপুর/হিবগ / মৗলভীবাজার/ নামগ /বর না/বিরশাল/ ভালা/ঝালকািঠ/পটয়ুাখালী/িপেরাজপুর/ া ণবািড়য়া/চাঁদপুর/ক বাজার/ল ীপুর/ নায়াখালী/ঢাকা/গাজীপুর/ গাপালগ /িকেশারগ /মািনকগ /নারায়ণগ /নরিসংদী/রাজবাড়ী/বােগরহাট/ ি য়া/মা রা/ মেহরপুর/নড়াইল/ শরপুর/খুলনা
জলা/ফিরদপুর/বা রবান/সাত ীরা/চয়ুাডা া/মাদারীপুর/ িড় াম/ঠা রগঁাও।

ড. মাঃ আব ল মঈুদ
মহাপিরচালক
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১৮ ফ য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অধ , এিটআই,
ঢাকা/গাজীপরু/গাইবা া/নারায়ণগ /খলুনা/ফিরদপরু/রা ামািট/িঝনাইদহ/বিরশাল/পাবনা/ া ণবািড়য়া/ শরপরু/রংপরু/ িম া/মািনকগ /িসেলট/চ াম/ নায়াখালী।
২) উপপিরচালক, িডএই, হিটকালচার স টার (সকল)।
৩) ক /কমসূচী পিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র, খমারবািড়, ঢাকা।
৪) উপেজলা কিৃষ অিফসার (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র।
৫) উদ ানত িবদ, িডএই, হিটকালচার স টার (সকল)।
৬) উপপিরচালক, পােসােনল অিধশাখা, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৭) সহকারী া ামার, আইিসিট ব ব াপনা অিধশাখা, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৮) মিনটিরং এ ড ইভ ালেুয়শন অিফসার, পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিসিট উইং, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা।
৯) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
১০) মহাপিরচালেকর ব ি গত সহকারী, িডএই, খামারবািড়, ঢাকা ( নািটশ বােড লাগােনার অনেরাধসহ)।
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ড. মাঃ আব ল মঈুদ 
মহাপিরচালক
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