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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, �লনা 
 

সং�াপন শাখা

�সবা �দান �িত�িত (িস�েজন চাট �ার) কম �পিরক�না বা�বায়েনর লে�� পিরবী�ণ কিম�র ১ম সভার কায �িববরণী

সভাপিত
�মাঃ আ�র রিশদ 

 অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (সািব �ক)
সভার তািরখ ১১.০৯.২০২২ ি�:
সভার সময় সকাল ১১: ০০ ঘ�কা।
�ান িবভাগীয় কিমশনার, �লনা �র সে�লন ক� ।

উপি�িত
(১) জনাব মােহরা নাজনীন, িসিনয়র সহকারী কিমশনার, সং�াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, �লনা (২) জনাব �মা:
আ� রােসল, িসিনয়র সহকারী কিমশনার, এিপএ শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, �লনা (৩) জনাব খান �মা: আ��া আল
মা�ন, িবভাগীয় কিমশনােরর একা� সিচব, �লনা।

          সভাপিত উপি�ত কম �কত�াগণেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। অত:পর সভাপিত অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (সািব �ক) সভার কায �প�

অ�সাের ত�ািদ সভায় উপ�াপন কেরন। সভার আেলাচ��িচ অ�যায়ী িব�ািরত আেলাচনাে� িন�বিণ �ত িস�া�স�হ সব �স�িত�েম �হীত হয়।
আেলাচ� আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী

০১। িনধ �ািরত ফরেমট অ�সরণ কের িস�েজন চাট �ার �ণয়ন 
জন�শাসেন জবাবিদিহতা ও ��তা িনি�তকরণ এবং �সবা �দােনর
মানিসকতা নাগিরেকর িনকট সহেজ ��মান করেত “িস�েজন চাট �ার”
(�সবা �দান �িত�িত) িনধ �ািরত ফরেমট অ�যায়ী �ণয়ন এবং
ওেয়বসাইেট তা �দশ �ন করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 

িনধ �ািরত ফরেমট অ�সরণ�ব �ক
িস�েজন চাট �ার �ণয়ন করার
িস�া� �হীত হয়।

কিম�র সদ���।

 

০২। িস�েজন চাট �ার ��মািসক িভি�েত হালনাগাদকরণ :
িনধ �ািরত ফরেমট �মাতােবক িস�েজন চাট �ার আপেলাড কের ��মািসক
িভি�েত হালনাগাদ করা এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড�ত িস�েজন চাট �াের
সকল �সবাস�হ িনয়িমত হালনাগাদ করা হে� িক-না �স িবষেয়ও সভায়
আেলাচনা করা হয়।

িস�েজন চাট �ার ��মািসক িভি�েত
হালনাগাদ করেত হেব মেম � সভায়
িস�া� �হীত হয়।

ভার�া� কম �কত�া,
এিপএ শাখা।

০৩।  (�সবা �দান �িত�িত) সহিজকরণ :
িস�েজন চাট �ার (�সবা �দান �িত�িত) সহিজকরেণর মা�েম জনগেনর
�া� �সবা িনি�তকরেণর িবষেয় এবং পরী�া-িনরী�ার মা�েম
িস�েজন চাট �ার সহিজকরণ কের িকভােব জনগনেক সেব �া� �সবা �দান
করা যায় �স িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

এ কায �ালেয়র িনয়িমত িস�েজন
চাট �ার পরী�া-িনরী�ার মা�েম
সহিজকরণ করেত হেব মেম � সভায়
িস�া� �হীত হয়।

কিম�র সদ���।

 
 

�মাঃ আ�র রিশদ 
 

অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (সািব �ক)

�ারক ন�র: ০৫.৪৪.০০০০.০০৫.১৮.০২৩.২২.২ তািরখ: 
 

১৫ �সে��র ২০২২

৩১ ভা� ১৪২৯

অ�িলিপ: সদয় �াতােথ �/ কায �ােথ � 
 

১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
 ২) িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 
৩) অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (সািব �ক), �লনা।
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৪) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, সং�াপন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, �লনা।

৫) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, এিপএ শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, �লনা।
 

৬) িবভাগীয় কিমশনােরর একা� সিচব, �লনা ।
 ৭) সহকারী ��া�ামার, আইিস� শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, �লনা(ত�েক ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

 
 
 

�মাঃ আ�র রিশদ 

অিতির� িবভাগীয় কিমশনার


