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নৈতিকিা কতিটি (২০১৯-২০) ৪র্ থ ককায়ার্ থার সভার কার্ থতিিরণী 

 

 

mfvcwZ t W. †gvt byiæj Avwgb 

    ‡dvKvj c‡q›U I  

cwiPvjK (cjøx cÖkvmb I †RÛvi) 

 ¯’vb   t ‡dvKvj c‡q‡›Ui Awdm Kÿ|  

mgq  t িKvj ১০t00 NwUKvq| 

ZvwiL t ২২/০৪/২০২০ ইং 

 

 

cjøx Dbœqb GKv‡Wgx, e¸ovi ï×vPvi welqK †dvKvj c‡q›U I cwiPvjK (cjøx cÖkvmb I †RÛvi) W. †gvt 

byiæj Avwgb Gi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ mfvq wb‡¤œ D‡jøwLZ m`m¨MY Dcw¯’Z wQ‡jb t 

 1|Rbve ‡gvt Lvwj` AvIi½‡Re, Dc-cwiPvjK   - m`m¨ 

 ২| Rbve gviæd Avn‡ি`, mnKvix cwiPvjK   -  m`m¨  

 ৩| Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg, cÖkvmwbK Kg©KZv©   -  m`m¨ 

 

আল াচ্য সূচ্ী: 

১। ককাতভড-১৯ কাত ৈ জািীয় শুদ্ধাচ্ার ককৌশ  কি থ-পতরকল্পৈা ৪র্ থ ককায়ার্ থালরর কার্ থক্রি তৈলয় আল াচ্ৈা। 

২। অাংশীজবনর(stakeholders) অাংশগ্রহবণ িভা, প্রসশক্ষণ সেষয়ক আল াচ্ৈা।  

৩। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান তিষয়ক আল াচ্ৈা। 

৪। তিতিধ। 

 

W. †gvt byiæj Avwgb, ক াKvj c‡q›U I cwiPvjK (cjøx cÖkvmb I †RÛvi) মবহাদয় িোইবক িােগি জাসনবয় 

আবলাচনা শুরু কবরন। আবলাচনার শুরুবি ককাতভড-১৯ কাত ৈ জািীয় শুদ্ধাচ্ার ককৌশ  কি থ-পতরকল্পৈা ৪র্ থ ককায়ার্ থালরর 

কার্ থক্রি সীতিি পতরসলর চ্ িাৈ রাখার উপর গুরুত্বআলরাপ কলরৈ। 

 

ক্রসমক নাং আবলাচনা সিদ্ধান্ত 

1.  সুশািন প্রসিষ্ঠার সনসমবে 

অাংশগ্রহণকারীরগবণর 

অাংশগ্রহবণ িভা 

কুসড়গ্রাম ও জামালপুর কজলার প্রসন্তক জনবগাসষ্ঠর জীেনমান উন্নয়ন 

প্রকল্প উপকারবভাগীবদর সনবয় অাংশীজবনর(stakeholders) 

অাংশগ্রহবণ িভা অনুসষ্ঠি হবে। 

2.  সুশািন, চাকসর সনয়ম-কানুন 

সেষয়ক প্রসশক্ষণ আবয়াজন 

১০-১২ কম ২০২০ কম মকিমা/কম মচারীবদর অাংশগ্রহবণ প্রসশক্ষবণর 

আবয়াজন করা হবে। 

3.  স্ব স্ব ওবয়ে িাইবর্ শুদ্ধাচার 

কিো েক্স ও িথ্যঅসিকার কিো 

েক্স হালনাগাদকরণ 

হালনাগাদকরণ করা হবে 
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4.  সভসেও কনফাররন্স আর াজন মন্ত্রণালবয়র িাবর্ ও প্রকল্প এলকায় সভসেও কনফাররন্স আর াজন করা 

হরে। 

5.  শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান তৈধ থাতরি মূল্যায়ৈ ফরি অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হরে। 

6.  কম মকিমাবদর োর্াবেি ত্রিরী সম্পন্ন হলয়লে। 

 

িভায় সেসেি আবলাচনা কশবষ িভাপসি মবহাদয় িোইবক িন্যোদ জাসনবয় িভার কার্ মক্রম কশষ কবরন। 

 

 

 

  

 ২২.০৪.২০২০ 

কমা: নুরুল আসমন  

ক াকাল পবয়ন্ট  

জািীয় শুদ্ধাচ্ার ককৌশ  কি থপতরকল্পৈা 

িাস্তিায়ৈ কতিটি 

পল্লী উন্নয়ন একাবেমী 

েগুড়া। 
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নৈতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ৈ প্রতিলিদৈ 

 

 ˆbwZKZv KwgwUর mfvi ৪র্ থ †KvqvU©v‡iর wm×všÍ ১০০ % †ÿ‡ÎB ev¯ZevwqZ n‡q‡Q|  

 

ক্রি. ৈং ˆbwZKZv KwgwU mfvi wm×všÍ wm×všÍ িাস্তিায়ৈ তচ্ত্র 

1.  কুসড়গ্রাম ও জামালপুর কজলার প্রসন্তক জনবগাসষ্ঠর 

জীেনমান উন্নয়ন প্রকল্প উপকারবভাগীবদর সনবয় 

অাংশীজবনর(stakeholders) অাংশগ্রহবণ িভা 

অনুসষ্ঠি হবে। 

সভা অনুতিি হলয়লে 

2.  কম মকিমা-কম মচারীবদর অাংশগ্রহবণ সুশািন িাংক্রান্ত 

প্রসশক্ষণ আবয়াজন 

৫০ জন কম মকিমা-কম মচারীবদর প্রসশক্ষণ প্রদান করা হলয়লে   

3.  কম মকিমা-কম মচারীবদর অাংশগ্রহবণ চাকসর িাংক্রান্ত সেসভন্ন 

প্রসশক্ষণ আবয়াজন 

৫০ জন কম মকিমা-কম মচারীবদর প্রসশক্ষণ প্রদান করা হলয়লে   

4.  স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ শুদ্ধাচার কিোেক্স হালনাগাদকরণ কসিািক্স হা ৈাগাদকৃি হলয়লে 

5.  মন্ত্রণালবয়র িাবর্ ও প্রকল্প এলকায় সভসেও কনফাররন্স 

আর াজন করা হরে। 

সভসেও কনফাররন্স আর াজন হর রে 

6.  শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হর রে 

7.  কম মকিমাবদর োর্াবেি ত্রিরী সম্পন্ন হলয়লে। 

8.  প্রকল্প পসরদশ মন/পসরেীক্ষণ প্রতিলিদৈ দাতখ কৃি  

9.  শাখা/অসিশাখা এেং অধীনস্থ অফফস পসরদশ মন পতরদশ থৈ প্রতিলিদলৈর সুপাতরশ িাস্তিাতয়ি হলয়লে  
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 ৩০.০৬.2020 

কমা: নুরুল আসমন  

ক াকাল পবয়ন্ট  

জািীয় শুদ্ধাচ্ার ককৌশ  কি থপতরকল্পৈা 

িাস্তিায়ৈ কতিটি 

পল্লী উন্নয়ন একাবেমী 

েগুড়া। 



 

পল্লী উন্নয়ন একাবেমী (আরসেএ), েগুড়া 
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Rural Development Academy (RDA), Bogura 

Rural Development & Cooperative Division 
Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives 

 
ওবয়ে: www.rda.gov.bd,  ই-কমইল: dg@rda.gov.bd, rdatraining123@gmail.com; কর্সলব ান (সপএসেএক্স): +৮৮-০৫১-৫১০০১ / ৭৮৬০২, কমাোইল: ০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

 

 

 

সুশাসন প্রফিষ্ঠার ফনফিত্ত অাংশীজবনর (stakeholders) অাংশগ্রহবণ িভার কার্ মসেেরণী । 

 

mfvcwZ t W. †gvt byiæj Avwgb 

    ‡dvKvj c‡q›U I  

             cwiPvjK (cjøx cÖkvmb I †RÛvi) 

 ¯’vb   t কমলান্দহ, জামালপুর   

mgq  t িKvj ১০t00 NwUKvq| 

ZvwiL t ১৫/০৫/20২০ ইাং   

 

 

cjøx Dbœqb GKv‡Wgx, e¸ovi ï×vPvi welqK †dvKvj c‡q›U I cwiPvjK (cjøx cÖkvmb I †RÛvi) W. †gvt 

byiæj Avwgb Gi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ mfvq wb‡¤œ D‡jøwLZ m`m¨MY Dcw ’̄Z wQ‡jb t 

1. Rbve gviæd Avn‡ি`, mnKvix cwiPvjK, আরসেএ, েগুড়া   

2. কুসড়গ্রাম ও জামালপুর কজলার প্রসন্তক জনবগাসষ্ঠর জীেনমান উন্নয়ন প্রকবল্পর ৩০ জন উপকারবভাগী। 

3. সেসেি  

 

আবলাচনা ও সিদ্ধান্ত : 

ক্রম নাং আবলাচনা সিদ্ধান্ত 

1.  উপকারবভাগীরা গরু কিার্ািাজাকরৈ তিষয়ক 

প্রতশক্ষলণর আগ্রহ প্রকাশ কলরৈ। 

গরু কিার্ািাজাকরৈ প্রতশক্ষলণর জন্য দ্রুি ব্যিস্থা 

কৈয়া হলি। 

2.  উপকারবভাগীরা িৎস্য চ্াষ তিষয়ক প্রতশক্ষলণর 

আগ্রহ প্রকাশ কলরৈ। 

িৎস্য চ্াষ পদ্ধতি তৈলয় প্রতশক্ষলণর জন্য দ্রুি 

ব্যিস্থা কৈয়া হলি। 

 

   

 

 

সুশাসন প্রফিষ্ঠার ফনফিত্ত অাংশীজবনর(stakeholders) অাংশগ্রহবণ  
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িভার সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন প্রসিবেদন 

 

 

  অাংশীজবনর (stakeholders) অাংশগ্রহবণ িভার wm×všÍ ১০০% †ÿ‡ÎB ev¯ZevwqZ n‡q‡Q । 

 

ক্রম. 

নাং 

অাংশীজবনর(stakeholders) অাংশগ্রহবণ 

িভার আবলাচনা  
সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন সচৈ 

1.  উপকারবভাগীরা গরু কমার্ািাজাকরন সেষয়ক প্রসশক্ষণ 

কনওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবরন। 

প্রসশক্ষবণর কর্ মক্রম চলমান  

2.  উপকারবভাগীরা মৎস্য চাষ সেষয়ক প্রসশক্ষণ কনওয়ার 

জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবরন। 

প্রসশক্ষবণর কর্ মক্রম চলমান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

১৫.০৫.2020 

কমা: নুরুল আসমন  

ক াকাল পবয়ন্ট  

জািীয় শুদ্ধাচ্ার ককৌশ  

কি থপতরকল্পৈা িাস্তিায়ৈ কতিটি 

পল্লী উন্নয়ন একাবেমী 

েগুড়া। 

 ৩০.০৬.2020 

কমা: নুরুল আসমন  

ক াকাল পবয়ন্ট  

জািীয় শুদ্ধাচ্ার ককৌশ  কি থপতরকল্পৈা 

িাস্তিায়ৈ কতিটি 

পল্লী উন্নয়ন একাবেমী 

েগুড়া। 
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cÖwkÿY ‡bvwUk 

 

সুিী, 

পল্লী উন্নয়ন একাবেমী, েগুড়া’য়  জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল এর আওিায় সুশািন ও চাকসরর সনয়ম- কানুন সেষয়ক প্রসশক্ষণ ককাি ম (ব্যাচ 

নাং- ০৪) আগামী ১০-১২ কম ২০২০ অনুসষ্ঠি হবি র্াবে। উববািনী  অনুষ্ঠাবন পল্লী উন্নয়ন একাবেমী, েগুড়ার মহাপসরচালক জনাে কমা: 

আসমনুল ইিলাম  (অসিসরক্ত িসচে) উপসস্থি র্াকবি িদয় িম্মসি জ্ঞাপন কবরবেন।  উক্ত অনুষ্ঠাবন একজন প্রসশক্ষণার্ী সহবিবে উপসস্থি  

র্াকার জন্য আপনাবক আমন্ত্রণ জানাবনা হবলা। 

 

িময় সূচী 

িাসরখ : ১০ কম ২০২০  ০৭.০৫.2020 

ককাি ম পসরচালক / িমন্বয়ক 
িময়   : িকাল .৯.৩০ ঘটিকা 

স্থান : আইোব্লউএম িম্মবলন কক্ষ 
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কুতিগ্রাি ও জািা পুর প্রকলল্পর কিইজ াইৈ সালভ থর কাজ সরজতিলৈ পতরদশ থৈ প্রতিলিদৈ 

কজ াাঃ জািা পুর,  উপলজ াাঃ ইস ািপুর 

 

 

পতরদশ থৈ প্রতিলিদৈ: 

 

 কৃসষপণ্য তিপণৈ ককন্দ্র স্থাপলৈর জন্য জতি অধতগ্রহলণর কাজ সম্পন্ন হকয়লে।  

 অধতকাংশ ইউৈতয়ৈ, িহল্লা িন্যা কি তি হওয়ায় কিইজ াইৈ জরতপ কাজ ব্যাহি হলে। 

 একজৈ িথ্য সংগ্রহকারী গলি ১০-১২ জলৈর িথ্য তৈলি পারলেৈ।  

 িথ্য সংগ্রহকারীলদর আিাসৈ কর্লক ইস ািপুর এ াকার তিতভন্ন ইউৈতয়ৈ ও ওয়ালড থর দুরত্ব ২০-৩৫ 

তকল াতির্ার এর কচ্লয়ও কিতশ হলে। 

 

 

সুপারতশ: 

 

 সীিি পতরসলর স্বাস্থযতিতধ কিলৈ কিইজ াইৈ জরতপ কাজ চ্ িাৈ রাখা।  

 কৃসষপণ্য তিপণৈ কলন্দ্রর জন্য অধতগ্রহণকৃি ভূতি উন্নয়লৈর কাজ দ্রুি শুরু করা। 

 

 

 

 

         ২৮.০৬.2020 

            িারুফ আহলিদ 

           সহকারী পতরচ্া ক 

        পল্লী উন্নয়ৈ একালডিী (আরতডএ), িগুিা 
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প্রদশ মনী খামাবরর- িল ইউসনবর্র পসরদশ মন প্রসিবেদন 

 

 

অদ্য ১৫/০৪/২০২০ ইাং সেকাল ৩:৩০ সমসনবর্ ত্রনসিকিা কসমটির িদস্য সনম্ম স্বাক্ষরকারী কমা: খাসলদ আওরাংবজে, 

যুগ্ম-পসরচালক পল্লী উন্নয়ন একাবেমী, েগুড়ার প্রদশ মনী খামাবরর  িল ইউসনর্ পসরদশ মন কসর। পসরদশ মনকাবল জনাে 

কমা: আব্দুল খাবলক,  াম ম ম্যাবনজার উপসস্থি সেবলন। পসরদশ মন অবন্ত সনম্নসলসখি পর্ মবেক্ষণ প্রদান করা হবলা। 

 

১। ককাসভে-১৯ এর কারবণ শ্রসমক অপ্রতুল হওয়ায় ত্রদনসন্দন কার্ মক্রম ব্যাহি হবলও  িল উৎপাদবনর উপর উবল্লখবর্ায 

ককান প্রভাে পবড়সন। 

 

২। আমন কমৌসুবমর সেএসেসি-র েীজ উৎপাদন স্কীবমর িান করাপবনর জসম প্রস্তুি, চারা উৎপাদবনর কাজ চলমান কদখা 

কগল।  

 

৩। অসি বৃসিবি িেজীর মাচা ও  জসম ক্ষসিগ্রস্থ হবয়বে। 

 

পরামশ ম: 

 

১। স্বাস্থৈসেসি কমবন কার্ মক্রম চাসলবয় র্াওয়ার পরামশ ম প্রদান করা হয়। 

 

২। িম্ভে হবল অন্যান্য ইউসনর্ কর্বক শ্রসমক সনবয় িমন্বয় কবর জরুরী কাজ করাবনার পরামশ ম প্রদান করা হয়।  
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       যুগ্ম-পসরচালক  

                ও  
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                  পল্লী উন্নয়ন একাবেমী, েগুড়া 

 

 

পৈ নাং-47.64.1088.014.33.021 (অাংশ).১৩/ িাসরখঃ 
  0২ ত্রেশাখ 1427 

  ১৫ এসপ্রল 2020                                       



 

পল্লী উন্নয়ন একাবেমী (আরসেএ), েগুড়া 

পল্লী উন্নয়ন ও িমোয় সেভাগ 
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স্থানীয় িরকার, পল্লী উন্নয়ন ও িমোয় মন্ত্রণালয় 
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