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সুশাসন প্রষিষ্ঠাে ষনষিত্ত অাংশীজদনে (Stakeholders) অাংশগ্রহদে ১১ ডিসেম্বর ২০২২ তাডরখ অনুডিতব্য েভার কার্ যপত্র: 

 

সভা্ষি  : জনাব ম াোঃ আবুল কালা  আজাদ, প্রধান, পডরকল্পনা (অ.দা.), ও ম াকাল পসেন্ট 

ক যকতযা, শুদ্ধাচার মকৌশল বাস্তবােন কড টি, ডবএডিডে, ঢাকা। 

িাষেখ ও সিয় : ডিসেম্বর ২০২২, সকাল ১০ ঘটিকা। 

স্থান : Zoom Cloud Platform (Online Meeting)। 
 

আদলাচ্য ষবিয়-০১: ষবগি ১৪ মেসেম্বর ২০২২ িাষেদখ সুশাসন প্রষিষ্ঠাে ষনষিত্ত অাংশীজদনে (Stakeholders) অাংশগ্রহদে 

অনুষষ্ঠি সভাে কার্ পষববেেী দৃঢ়ীকেে। উক্ত সভাে কার্ পষববেেী ্ষেকল্পনা ষবভাদগে স্মােক নাং 

১২.০৬.০০০০.২১৮.০৬.০০৩.২২.৩৪; িাষেখ: ২৮ সসদেম্বে ২০২২ সিািাদবক সাংষিষ্ট সকল ষবভাগ/েপ্তে বোবে সপ্রেে কো হয়। 

বষে পি সভাে সপ্রষেি কার্ পষববেেীদি সকান প্রকাে সাংদশাধনী না থাকদল অত্র সভায় উক্ত কার্ পষববেেী দৃঢ়ীকেে কো সর্দি ্াদে। 

 

আদলাচ্য ষবিয়-০২: ষবগি ১৪ মেসেম্বর ২০২২ িাষেখ অনুষষ্ঠি সভায় গৃহীত সসদ্ধান্তসমূহহর বাস্তবায়ন অগ্রগসত পর্ যাহ াচনা এবং 

সবএসিসস’র ২০২২-২৩ অর্ য বছহরর শুদ্ধাচার কর্ যপসরকল্পনা অনুর্ায়ী ২য় প্রাসন্তহকর (অহটাবর’২০২২-সিহসম্বর’২০২২) কার্ যক্রহর্র 

অগ্রগসত পর্ যাহ াচনা; 

  

ক্রঃনাং আদলাচ্য ষবিয় গৃহীি ষসিান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগষি বাস্তবায়নকােী 

২.১ সুশাসন প্রষিষ্ঠায় 

প্রশাসদনে কেেীয় 

সম্পদকপ আদলাচ্না 

 

শুদ্ধাচার ক যপডরকল্পনা ২০২২-২৩ 

অনুর্ােী র্থাে সে শুদ্ধাচার েংক্রান্ত 

প্রডশক্ষণ প্রদান করসত হসব এবং 

এতদেংক্রান্ত প্রডতসবদন প্রডতপ্রাডন্তসক 

র্থার্থ প্র াণকেহ পডরকল্পনা ডবভাসে 

মপ্ররণ ডনডিত করসত হসব। 

২৩ অদটাবে, ২০২২ িাষেখ কৃষি 

িন্ত্রোলদয় ষিিব্যাক সভা অনুষষ্ঠি হয়। 

উক্ত সভায় এই িদি প ষনদে পশনা প্রোন 

কো হয় সর্, সাংস্থায় কি পেি সগ্রি ২ হদি 

সগ্রি ২০ ্র্ পন্ত সব পদিাট 

কি পকিপা/কি পচ্ােীদেে সাংখ্যাে অদধ পক 

সাংখ্যক কি পকিপা/কি পচ্ােীদেেদক 

২০২২-২৩ অথ প বছদেে ০৪টি প্রাষন্তদক 

শুিাচ্াে ষবিয়ক প্রষশক্ষে প্রোন কেদি 

হদব। উদেখ্য সর্, ইদিাপূদব প ১ি 

সকায়াট পাদেে লক্ষযিাত্রা অনুর্ায়ী ৩৫ 

জদনে ষব্েীদি ৮৪ জনদক শুিাচ্াে 

ষবিয়ক প্রষশক্ষে প্রোন কো হদয়দছ। 

সাংস্থাে বাদজট বোদেে সাদথ সাংগষি 

সেদখ কৃষি িন্ত্রোলদয়েে ষিিব্যাক 

সভাে ষনদে পশনা অনুর্ায়ী কদিাজনদক 

শুিাচ্াে ষবিয়ক প্রষশক্ষে প্রোন কো 

হদব এষবিদয় সভায় ষসিান্ত গ্রহে কো 

সর্দি ্াদে। 

ষনদয়াগ ও 

কল্যাে ষবভাগ, 

ষবএষিষস। 

শুদ্ধাচার ক যপডরকল্পনা ২০২২-২৩ 

অনুর্ােী র্থাে সে িথ্য অষধকাে 

আইন েংক্রান্ত প্রডশক্ষণ প্রদান করসত 

হসব এবং এতদেংক্রান্ত প্রডতসবদন 

প্রডতপ্রাডন্তসক র্থার্থ প্র াণকেহ 

পডরকল্পনা ডবভাসে মপ্ররণ ডনডিত 

করসত হসব। 

শুদ্ধাচার ক যপডরকল্পনা ২০২২-২৩ 

অনুর্ােী ১  প্রাডন্তসক িথ্য অষধকাে 

আইন েংক্রান্ত ডবষসে ৮৪ জন 

ক যকতযাসক প্রডশক্ষণ প্রদান করা হসেসে 

এবং ২ে প্রাডন্তসকর অগ্রেডত েম্পসকয 

েভাসক অবডহত করসত পাসরন।  

ষনদয়াগ ও 

কল্যাে ষবভাগ, 

ষবএষিষস। 

http://www.badc.gov.bd/
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ক্রঃনাং আদলাচ্য ষবিয় গৃহীি ষসিান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগষি বাস্তবায়নকােী 

২.২  াডেক/ত্রত্র াডেক 

ডরসপার্ য মপ্ররণ 

 াডেক/ত্রত্র াডেক ডরসপার্ য র্থাে সে 

মপ্ররণ ডনডিত করসত হসব।  

 াডেক/ত্রত্র াডেক ডরসপার্ য র্থাে সে 

মপ্ররণ ডনডিতকরণ, জনবল, ষজআেএস, 

শৃঙ্খলামূলক িথ্যসহ অন্যান্য 

 াডেক/ত্রত্র াডেক ডরসপার্ য মপ্ররণ ষবিদয় 

সাংষিষ্ট ষবভাগীয় প্রধানগেদক 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহে কেদি হদব। 

শুদ্ধাচার ক যপডরকল্পনা অনুর্ােী 

প্রডতপ্রাডন্তসক এতদেংক্রান্ত তথ্য ডবসশষ 

কসর বাসজর্ বাস্তবােন এবং ক্রে 

পডরকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত তথ্য 

পডরকল্পনা ডবভাসে মপ্ররণ ডনডিত করসত 

হসব। এডবষসে েংডিষ্ট েকল 

উইং/ডবভােীে প্রধানেণ মর্ মকান 

পরা শ য থাকসল েভাসক অবডহত করসত 

পাসরন।  

েকল 

উইং/ডবভােীে 

প্রধান, 

ডবএডিডে।  

২.৩ অডভসর্াে প্রডতকার 

ব্যবস্থা (ডজআরএে) 

অষভদর্াগ প্রষিকাে ব্যবস্থা (GRS) 

ষবিদয় সেকদহাল্ডােগদেে সিন্বদয় 

অবষহিকেে সভা প্রডত প্রাডন্তসক 

আসোজন অব্যাহত রাখসত হসব। 

এ ষবিদয় িহাব্যবস্থা্ক (িেন্ত) এবাং 

যুগ্ম্ষেচ্ালক (সাংস্থা্ন) সভাদক 

অবষহি কেদি ্াদেন।  

িেন্ত ষবভাগ/ 

সাংস্থা্ন 

ষবভাগ, 

ষবএষিষস 

,ঢাকা। অষভদর্াগ প্রষিকাে সাংক্রান্ত 

িাষসক/ত্রত্র াডেক প্রষিদবেন ডনেড ত 

েংস্থাপন ডবভাে কর্তযক কৃডষ  ন্ত্রণালসে 

মপ্ররণ অব্যাহত রাখসত হসব। 

এ ষবিদয় িহাব্যবস্থা্ক (িেন্ত) এবাং 

যুগ্ম্ষেচ্ালক (সাংস্থা্ন) সভাদক 

অবষহি কেদি ্াদেন। 

২.৪ মেবা প্রদান প্রডতশ্রুডত 

(ডেটিসজনে চার্ যার) 

ষবএষিষস’ে সসবা প্রোন প্রষিশ্রুষি কি প 

্ষেকল্পনা ২০২২-২৩ অনুর্ােী 

ডনধ যাডরত ে সের  সে মেবা প্রদান 

ডনডিত করসণ প্রসোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ 

করসত হসব।  

সসবা প্রোন প্রষিশ্রুষি কি প ্ষেকল্পনা, 

২০২২-২৩ অনুর্ােী ক যপডরকল্পনা 

বাস্তবােসনর ষবিদয় সাংগঠে ও 

ব্যবস্থা্না ষবভাগ সভাদক 

ষবস্তাষেিভাদব  অবষহি কদেন ্াদেন 

এবাং মেবা প্রদান প্রডতশ্রুডত আরও 

েডতশীল করার জন্য মর্সকান পরা শ য 

থাকসল েংযুক্ত ক যকতযােণ েভাে 

প্রস্তাব উপস্থাপন করসত পাসরন।  

সাংগঠে ও 

ব্যবস্থা্না 

ষবভাগ, 

ষবএষিষস, 

ঢাকা। 

২.৫ ই-গভন্যপান্স ও উদ্ভাবন ই-গভন্যপান্স ও উদ্ভাবন কি প ্ষেকল্পনা, 

২০২২-২৩ অনুর্ােী কার্ যক্রস র 

বাস্তবােন করসত হসব। ই-নডথ কার্ যক্র  

েডতশীল করসত হসব।  

ই-গভন্যপান্স ও উদ্ভাবন কি প ্ষেকল্পনা, 

২০২২-২৩ অনুর্ােী ক যপডরকল্পনা 

বাস্তবােসনর ষবিদয় সাংগঠে ও 

ব্যবস্থা্না ষবভাগ সভাদক 

ষবস্তাষেিভাদব  অবষহি কদেন ্াদেন 

এবাং ই-গভন্যপান্স ও উদ্ভাবন কি প 

্ষেকল্পনা, আরও েডতশীল করার জন্য 

মর্সকান পরা শ য থাকসল েংযুক্ত 

ক যকতযােণ েভাে প্রস্তাব উপস্থাপন 

করসত পাসরন। 

সাংগঠে ও 

ব্যবস্থা্না 

ষবভাগ, 

ষবএষিষস, 

ঢাকা। 

২.৬ আনুসতাডষক প্রাডি 

সহজীকেে 

আনুসতাডষক  াইল দ্রুত ডনষ্পডি করসত 

হসব। চ্াকুেীদি ষনধ পাষেি সদব পাচ্চ 

বয়সসীিা পূষিপে ০১ বছে পূদব প সাংষিষ্ট 

কি পচ্ােীদক ্ত্র/ইদিইল এে িাধ্যদি 

অবষহিকেে অব্যাহি োখদি হদব। 

েংডিষ্ট ডবভাে কর্তযক এবং  াঠ পর্ যাে 

মথসক দ্রুত ে সের  সে না দাডব পত্র 

ও অডির্ আপডির তথ্যেহ 

আনুসতাডষক প্রদাসনর প্রস্তাব মপ্ররণ 

করসত হসব। 

এ ষবিদয় সাংস্থা্ন ষবভাগ সভাদক 

অবষহি কদেন ্াদেন। আনুসতাডষক 

প্রাডি সহজীকেে ও েডতশীল করার জন্য 

মর্সকান পরা শ য থাকসল েংযুক্ত 

ক যকতযােণ েভাে প্রস্তাব উপস্থাপন 

করসত পাসরন। 

েকল 

উইং/ডবভােীে 

প্রধান, 

ডবএডিডে। 
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ক্রঃনাং আদলাচ্য ষবিয় গৃহীি ষসিান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগষি বাস্তবায়নকােী 

২.৭ টিওএন্ডইভুক্ত অসকসজা 

 ালা াল ডবনষ্টকরণ 

শুিাচ্াে সকৌশল কি প্ ষেকল্পনা ২০২২-

২০২৩ এর সূচক ১.৫ অনুর্ায়ী 

বাংলাসদশ কৃডষ উন্নেন কসপ যাসরশন 

(ডবএডিডে)’র ম ার্রর্ান, মনৌ-র্ান, 

কৃডষ র্ন্ত্রপাডত, কডম্পউর্ার ও অড সে 

ব্যবহৃত অন্যান্য র্ন্ত্রপাডত ও  ালা াল 

অসকসজা ম াষণাকরণ ও ডনষ্পডির 

নীডত ালা অনুর্ােী কার্ যক্র  গ্রহণ 

করসত হসব। প্র াণক ডহোসব েভার 

কার্ যডববরণী পডরকল্পনা ডবভাসে মপ্ররণ 

করসত হসব। 

ডবেত ২০ মেসেম্বর ২০২২ তাডরখ 

অনুডিত এতদেংক্রান্ত েভার 

কার্ যডববরণীসত উডিডখত  ালা াল 

ডবনডষ্টকরসণর েব যসশষ অগ্রেডত েম্পসকয  

োধারণ পডরচর্ যা ডবভাে েভাসক অবডহত 

করসত পাসরন। বডণ যত ডবষসে চলডত অথ য 

বেসরর ২ে প্রাডন্তসকর অগ্রেডত োধারণ 

পডরচর্ যা ডবভাে হসত পডরকল্পনা ডবভাে 

বরাবর মপ্ররণ করসত হসব। 

োধারণ পডরচর্ যা 

ডবভাে, 

ডবএডিডে।  

২.৮ নডথ ডবনষ্টকরণ শুিাচ্াে সকৌশল কি প্ ষেকল্পনা ২০২২-

২০২৩ এর সূচক ১.৫  অনুর্ায়ী নডথ 

ডবনষ্টকরণ প্রষিদবেন প্রষি প্রাষন্তদক 

সকল ষবভাগীয় প্রধানগে ্ষেকল্পনা 

ষবভাগ, ষবএষিষস বোবে োষখল 

কেদবন। 

শুিাচ্াে সকৌশল কি প্ ষেকল্পনা ২০২২-

২০২৩ এর সূচক ১.৫  অনুর্ায়ী নডথ 

ডবনষ্টকরণ ডবষসে ষনদে পশনা েদয়দছ। সস 

সিািাদবক ষবনষ্টকৃি নষথে িাষলকাসহ 

এিেসাংক্রান্ত প্রষিদবেন প্রষি প্রাষন্তদক 

সকল ষবভাগীয় প্রধানগে ্ষেকল্পনা 

ষবভাগ, ষবএষিষস বোবে োষখল 

কেদবন। ১ি প্রাষন্তদক এ ষবিদয় 

অদ্যাবষধ সকান ষবভাগ হদি অগ্রগষি 

্াওয়া র্ায়ষন। সাংযুক্ত কি পকিপাগে 

এষবিদয় অগ্রগষি সভাদক অবষহি 

কেদি ্াদেন।   

েকল ডবভােীে 

প্রধান, 

ডবএডিডে। 

২.৯ পডরষ্কার-পডরচ্ছন্নতা 

বৃডদ্ধ 

শুিাচ্াে সকৌশল কি প্ ষেকল্পনা ২০২২-

২০২৩ এর সূচক ১.৫ অনুর্ায়ী 

পডরষ্কার-পডরচ্ছন্নতা বৃডদ্ধে ষবিয়টি 

ষনষিিকেদেে জন্য ্দত্রে িাধ্যদি 

ষবভাগীয় প্রধানগে সাংষিষ্ট সকলদক 

ষনদে পশনা প্রোন কেদবন এবাং গৃহীি 

কার্ পক্রদিে ছষব সাংেক্ষে কদে এ 

ষবিদয় প্রষি প্রাষন্তদক প্রষিদবেন 

্ষেকল্পনা ষবভাদগ সপ্রেে ষনষিি 

কেদবন। 

শুিাচ্াে সকৌশল কি প্ ষেকল্পনা ২০২২-

২০২৩ এর সূচক ১.৫ অনুর্ায়ী ্দত্রে 

িাধ্যদি সকল ষবভাগীয় প্রধানগে 

সাংষিষ্ট সকলদক ষনদে পশনা প্রোন 

কেদবন এবাং গৃহীি কার্ পক্রদিে ছষব 

সাংেক্ষে কদে এ ষবিদয় প্রষি প্রাষন্তদক 

প্রষিদবেন ্ষেকল্পনা ষবভাদগ সপ্রেে 

কেদবন।   

েকল ডবভােীে 

প্রধান, 

ডবএডিডে। 

২.১০  ডহলাসদর জন্য পৃথক 

ওোশরুস র ব্যবস্থা 

করা 

শুিাচ্াে সকৌশল কি প্ ষেকল্পনা ২০২২-

২০২৩ এর সূচক ১.৫ অনুর্ায়ী প্রষি 

সলাদে িষহলাদেে জন্য পৃথক 

ওয়াশরুদিে ব্যবস্থা কেদি হদব। 

 ডহলাসদর জন্য পৃথক ওোশরুস র 

ব্যবস্থা  ষনষিিকেে সাংক্রান্ত প্রিােক 

্ষেকল্পনা ষবভাদগ সপ্রেে কেদি হদব। 

শুিাচ্াে সকৌশল কি প্ ষেকল্পনা ২০২২-

২০২৩ এর সূচক ১.৫ অনুর্ায়ী প্রষি 

সলাদে িষহলাদেে জন্য পৃথক 

ওয়াশরুদিে ব্যবস্থা কদে সাধােে 

্ষেচ্র্ পা/ষনি পাে ষবভাগ হদি ২৫ 

সসদেম্বে ২০২২ িাষেদখে স্মােক নাং 

৬০২ সিািাদবক অষিস আদেশ জােী 

কো হদয়দছ।  

্ষেচ্র্ পা/ষনি পাে 

ষবভাগ, 

ষবএষিষস। 

 

আদলাচ্যসূষচ্-৩: ষবষবধ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ম াোঃ আবুল কালা  আজাদ) 

প্রধান, পডরকল্পনা (অ.দা.)  

ও ম াকাল পসেন্ট ক যকতযা, শুদ্ধাচার মকৌশল বাস্তবােন 

কড টি, ডবএডিডে, ঢাকা। 

 ০২-২২৩৩৮৯৫৬৯ 

        badc.planningdiv@gmail.com 
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