গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
কৃিষ স সারণ অিধদ র

কৃিষই সমৃি
...

মাঃ শাহ আলম
মহাপিরচালক ( িটন দািয় )
সভার তািরখ
১৮/০৬/২০২০ ি ঃ
সভার সময়
সকাল : ১১.০০ টা
ান
িডএই’র সে লন ক (ক নং-৩৩০, ৩য় তলা, মধ ভবন), খামারবািড়, ঢাকা।
উপি িত
পিরিশ ক
কৃিষ স সারণ অিধদ েরর মহাপিরচালক ( িটন দািয় ) মেহাদেয়র সভাপিতে ‘জাতীয়
াচার
কৗশল (NIS) বা বায়ন িবষয়ক নিতকতা কিমিটর ১৬তম সভা’ অ ি ত হয়। সভাপিত মেহাদয় উপি ত
সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র অ মিত েম
াচার িবষয়ক ফাকাল
পেয় ট ও নিতকতা কিমিটর সদ -সিচব জনাব মাঃ সােদ র রহমান (মিনটিরং ও মূল ায়ন কমকতা,
পিরক না, ক
বা বায়ন ও আইিসিট উইং) আেলাচ িবষয়াবলী পযায় েম উপ াপন কেরন। সভায়
ণয়নকৃত ২০২০-২১ অথবছেরর কম-পিরক না অ েমাদন ও অ া
িবষেয় আেলাচনা হয় এবং
সবস িত েম িন বিণত িস া গৃহীত হয়।
আেলাচ িবষয়
গৃহীত িস া
বা বায়নকারী
১. কৃিষ স সারণ অিধদ েরর ‘জাতীয় কম-পিরক নার কায ম ৩.২, ৯.৪ ও ৯.৫ সংেশাধন
নিতকতা
াচার কৗশল কম-পিরক না,
সােপে সবস িত েম উ কম-পিরক না অ েমািদত কিমিট
২০২০-২১’ অ েমাদন।
হয়।
১.১ কম-পিরক নায় ‘জাতীয় কৃিষ কম-পিরক নার কায ম ৩.২ -এ ‘জাতীয় কৃিষ
ফাকাল
যাি কীকরণ নীিতমালা,
যাি কীকরণ নীিতমালা, ২০২০’ অ ভু করার িস া
পেয় ট
২০২০’ অ ভু করণ।
হয়।
১.২ িভিডও/অনলাইন/ টিল
কম-পিরক নার কায ম ৯.৪ -এ ‘িভিডও/অনলাইন/
ফাকাল
কনফাের এর মাধ েম অধীন
টিল-কনফাের এর মাধ েম অধীন দ েরর কায ম
পেয় ট
দ েরর কায ম মিনটিরং।
মিনটিরং’ অ ভু করার িস া হয়।
১.৩ সবা মূল /িফস হেণর ে
কম-পিরক নার কায ম ৯.৫ -এ ‘ সবা মূল /িফস
ফাকাল
গৃহীত অেথর রিশদ দান।
হেণর ে গৃহীত অেথর রিশদ দান’ অ ভু করার পেয় ট
িস া হয়।
২. ২০১৯-২০ অথবছেরর কম২০১৯-২০ অথবছেরর কম-পিরক নার কায ম ১০.১ ও িডএই’র
পিরক নার কায ম ১০.১ ও ১০.২ ১০.২ এর ল মা া অ যায়ী ২২/০৬/২০২০ তািরেখর
নিতকতা
অ যায়ী ২০১৯-২০ অথবছেরর জ
মেধ ২০১৯-২০ অথবছেরর জ িডএই’র কমচারীেদর কিমিট ও
াচার পুর ার দান এবং
মেধ
াচার পুর ার দান ি য়া স
করণ এবং
বাছাই কিমিট
পুর ার া েদর তািলকা ওেয়বসাইেট পুর ার া েদর তািলকা ওেয়বসাইেট কাশ করেত
কাশ।
হেব।
সভাপিত

১

৩. ২০২০-২১ অথবছেরর জ
২০২০-২১ অথবছেরর জ উইংেয়র/মাঠ পযােয়র জাতীয় সকল
উইংেয়র/মাঠ পযােয়র জাতীয়
াচার াচার কৗশল কম-পিরক না
নিতকতা কিমিটর উইংেয়র
কৗশল কম-পিরক না ণয়ন।
অ েমাদন হণপূব ক মহাপিরচালক, িডএই বরাবর দািখল নিতকতা
করেত হেব।
কিমিট
পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার
সমাি ঘাষনা কেরন।

মাঃ শাহ আলম
মহাপিরচালক ( িটন দািয় )
ারক ন র: ১২.০১.০০০০.৮২০.৩২.০১৪.২০.৩৩

তািরখ:

১১ আষাঢ় ১৪২৭
২৫ জুন ২০২০

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) :
১) পিরচালক (সকল), কৃিষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
২) উইংেয়র
াচার ফাকাল পেয় ট কমকতা (সকল), কৃিষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
৩) সহকারী া ামার, (আইিসিট ব ব াপনা অিধশাখা), কৃিষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা
(িডএই’র ওেয়বসাইেট
াচার বে
কােশর অ েরাধসহ)।
৪) অিতির উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র, কৃিষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।

মা: সােদ র রহমান
মিনটিরং এ ড ইভ ালুেয়শন অিফসার

২

