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সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র সভার কাযিববরণী 
 
 
 

সভাপিত  : গনপিত রায়  
    অিতির  জলা শাসক (সািবক), িসরাজগ   

সভার তািরখঃ  : ২২ নেভ র ২০২২ 
সময়  : সকাল ১০.৩০ টা 

ান      : শহীদ শাম ি ন সে লন ক , জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ   
 

 
 

 
 েত সভাপিত সকল সদ েক াগত জানান। এরপর বািষক কমস াদন ি  ২০২২-২০২৩ এর সংেযাজনী ৭: সবা 

দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২২-২০২৩ সভায় উপ াপন করা হয়। িতিন সকলেক সবা দান িত িত িবষেয় 
কিম র সদ গণেক িনয়িমত পিরবী ণ বক ুভােব বা বায়েনর জ  আহবান জানান। অতঃপর িব ািরত আেলাচনাে  
সকেলর স িতেত িন প িস া  হীত হয়।  

 
ঃ 

নং 
িস া  বা বায়ন 

১. 
িস েজন চাটার বা সবা দান িত িত িত িতন মাস অ র 
অ র হালানাগাদ কের জলা ওেয়ব পাটােল কাশ িনি ত 
করেত হেব।   

সহকারী কিমশনার (সকল)  
জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ  

২. 
সবা দান িত িত হালনাগাদকরেণর জ  একজন ফাকাল 

পেয়  ও একজন িবক  পাকাল পেয়  কমকতা মেনানয়ন 
করেত হেব।   

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

৩. 
পিরবী ণ কিম েক িনয়িমত সভা আহবান কের সকল শাখার 
সবা দান িত িত িনয়িমত যাচাই বাছাই কের হালনাগাদ 

করেত হেব।  

সহকারী কিমশনার (সকল)  
জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ  

৪. 
সবা দান িত িতেত উি িখত সমেয়র মে  সবা দান 

িনি ত করার লে  িত  শাখার সামেন মান ােন 
সবা দান িত িত বােড দশেনর ব া করেত হেব।  

সহকারী কিমশনার (সকল)  
জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ  

 

 

 

mfvq Avi ‡Kvb Av‡jvP¨ welq bv _vKvq mfvcwZ Dcw¯’Z mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q mfvi mgvwß †NvlYv K‡ib|  
                 

                             
             া িরত/- 
           ২২/১১/২০২২                 

  (গনপিত রায়) 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

িসরাজগ  
ফানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫ 

adcgenaralsiraj@gmail.com 

 



¯§viK bs-46.43.8800.005.93.001.21.২০৩২                                 ZvwiL t ২২ নেভ র 2022      
 
 

Abywjwct m`q ÁvZv‡_©/ÁvZv‡_© I Kvh©v‡_©  
 

১| wefvMxq Kwgkbvi, ivRkvnx wefvM, ivRkvnx| 
২| weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡óªU, wmivRMÄ|  
৩| AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K/ivR¯̂/wkÿv I AvBmwU/Dbœqb I gvbe m¤ú` e¨e¯’vcbv), wmivRMÄ|  
৪। Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi (mKj).................................... wmivRMÄ|  
৫।  mnKvix Kwgkbvi (f~wg)(mKj) ..................................... wmivRMÄ|  
৬।  সহকারী কিমশনার.................................................. শাখা (mKj), †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, wmivRMÄ|  
৭।  cÖkvmwbK Kg©KZ©v, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, wmivRMÄ 
৮।  Aিফm Kwc 
 
 

 ২২/১১/২০২২ 
  (রােশদ হাসাইন) 

সহকারী কিমশনার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ  

‡dvbt 02588830266 
B-‡gBjt gen.dcsiraj@yahoo.com 
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নং-০৫.৪৩.৮৮০০.০০৭.১০.০০১(অংশ-৪).২২.2037                 তািরখঃ  23 নেভ র  ২০২২ 
 

অিফস আেদশ 
 

 সবা দান িত িত (Citizen Charter) কমপিরক না 2022-2023 যথাযথভােব বা বায়ন এবং উ তন ও 

িনয় ণাধীন অিফেসর সােথ যাগােযাগ অ াহত রাখার িনিম  িন বিণত কমকতােক ফাকাল পেয়  এবং িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা 

িহেসেব মেনানয়ন দান করা হেলা।    

 
ক. ফাকাল পেয়  কমকতাঃ  
 

কমকতার নাম ও পদবী টিলেফান/ মাবাইল ন র 
জনাব গনপিত রায় 
অিতির  জলা শাসক (সািবক), িসরাজগ  

০২৫৮৮৮৩০৫৮০ 
০১৭৩৩৩৩৫০০৩ 

 
 
খ. িবক  ফাকাল পেয়  কমকতাঃ  
 

কমকতার নাম ও পদবী টিলেফান/ মাবাইল ন র 
জনাব রােশদ হাসাইন 
সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ  

০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 
০১৮৪১০১৫৬৪৬ 

 

 
 

 

      ২৩/১১/২০২২ 
(W. dviæK Avnv¤§`) 

†Rjv cÖkvmK 
wmivRMÄ 

‡dvbt 0751-62385 
dcsirajganj@mopa.gov.bd 

অ িলিপঃ সদয় াতােথ ও কাযােথ 
১. িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী। 
২. উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িসরাজগ । 
৩. অিতির  জলা ািজে ট, িসরাজগ । 
৪. অিতির  জলা শাসক (রাজ /সািবক/িশ া ও আইিস ), িসরাজগ । 
৫. সকল দ র ধান, িসরাজগ   
৫. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িসরাজগ  
৬. সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল), িসরাজগ  
৭. সহকারী কিমশনার (সকল), জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ  
৮. সহকারী া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, জলা কাযালয়, িসরাজগ  
৯. শাসিনক কমকতা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ  
১০. অিফস কিপ   

 

         (রােশদ হাসাইন) 
        সহকারী কিমশনার 

        জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ  
 


