
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

সাধারণ শাখা

সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র ১ম মািসক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মা: িজয়াউল হক 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ১১/০৯/২০২২ ি .
সভার সময় সকাল ১১.৩০ টা

ান অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক) এর অিফস ক
উপি িত পিরিশ  'ক'
         সভাপিত সভার েত উপি ত সকলেক াগত জানান। সভাপিতর অ মিত েম সদ  সিচব সভার কায ম  কেরন। িতিন
জানান য, এ কাযালেয়র ২০২২-২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (২০২২-২৩) এর সংেযাজনী-৭ এ উি িখত সবা দান

িত িত বা বায়ন কমপিরক নার ১.১ কায ম অংেশ মািসক িভি েত সবা দান পিরবী ণ কিম  নগঠন এবং ১.২ কায ম
অংেশ পিরবী ণ কিম র সভার িস া  বা বায়েনর িবষয়  অ  রেয়েছ। সভায় কিম র কাযপিরিধ অ যায়ী িবিভ  িবষেয় আেলাচনা
করা হয়। এছাড়া আওতাধীন অিফেসর সম েয় সবা দান িত িত িবষেয় মািসক সভা আেয়াজন এবং হালনাগাদকরণ িবষেয়
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। অত:পর সভায় কমপিরক নার িবিভ  কায ম িনেয় িনে া  আেলাচনা ও িস া  হীত হয়।  

:  :  নংনং আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া ব া ব ায়নবা ব ায়ন
০১। সবাসবা   দানদান   ত িতত িত   সং াসং া   পিরব ী ণপিরব ী ণ   কিমকিম   নগঠননগঠন   

:  :   সদ  সিচব, িসিনয়র সহকারী কিমশনার (সাধারণ)  জানান য, 
সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক নায় মািসক িভি েত 
সবা দান িত িত সং া  পিরবী ণ কিম  নগঠন ও 

কিম র সভার িস া  বা বায়ন কায ম অ  রেয়েছ। এ 
কাযালেয়র সবা দান িত িত কমপিরক নায় অ  চেকর 

া া ও ায়ন ি য়া তরাি ত করার জ  কমপিরক না 
বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা,২০২২-২০২৩ অ যায়ী গত 
১৯ লাই ২০২২ তািরেখ এ কাযালেয়র সবা দান িত িত 
সং া  পিরবী ণ কিম   নগঠন কের ওেয়বসাইেটর সংি  
সবাবে  আপেলাড করা হেয়েছ। চলিত অথবছেরর ১ম 
কায়াটােরর ারে  এ কিম  গ ত হওয়ায় বতমােন নগঠেনর 
েয়াজনীয়তা নই।

সদ  সিচব আেরা জানান য, এ িবভােগর আওতাধীন জলা 
শাসেকর কাযালয়স েহর ওেয়বসাইট পিরবী ণ কের নােটার 

জলার পিরবী ণ কিম র ত  ওেয়বসাইেট হালনাগাদ পাওয়া 
যায়। অ া  জলার সবা দান িত িত সং া  পিরবী ণ 
কিম র ত  ওেয়বসাইেট নই। সভায় এ িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা হয়।
সভাপিত বেলন য, কমপিরক না সা কভােব বা বায়েনর জ  

িত  জলার মািসক িভি েত সবা দান িত িত সং া  
পিরবী ণ কিম  নগঠন করা েয়াজন। িতিন এ কাযালয় ও 
সকল জলার  সবা দান িত িত সং া  পিরবী ণ কিম র 
 সভা আহবান ও সভার হীত িস া  বা বায়েনর পরামশ দান 
কেরন।

১। এ কাযালেয়র সবা দান 
িত িত সং া  পিরবী ণ কিম  

মা  ০২ মাস েব নগঠন হওয়ায় 
তা বহাল রাখার িস া  হীত হয়। 
 

২। জলা শাসেকর 
কাযালয়স েহর সবা িত িত 
সং া  পিরবী ণ কিম  নগঠন 
কের িনজ  ওেয়বসাইেটর সংি  
সবা বে  আপেলাড করেত হেব।

৩। এ কাযালয় ও আওতাধীন সকল 
জলা শাসেকর কাযালেয়র সবা 
দান িত িত সং া  পিরবী ণ 

কিম র সভা মািসক িভি েত 
আেয়াজন করেত হেব। উ  সভার 
িস াে র বা বায়ন অ গিত এ 
কাযালেয় রণ করেত হেব।

১। জলা শাসক 
(সকল) রাজশাহী 

িবভাগ
২। ভার া  

কমকতা
(সাধারণ শাখা)

 এ কাযালয়

১



০২। সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   িবষ েয়িবষ েয়   আওতাধ ীনআওতাধ ীন   
দ রদ র //সং ারসং ার   সম েয়সম েয়   মািসকমািসক  সভাসভা   আেয়াজ নআেয়াজ ন  : :  সদ  
সিচব  সভােক জানান য, এ কাযালেয়র ২০২২-২৩ অথবছেরর 
সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক নার ১.৩ অংেশ সবা 
দান িত িত িবষেয় আওতাধীন দ র/সং ার সম েয় মািসক 

সভা আেয়াজেনর িবষয় অ  রেয়েছ। বতমােন ১ম মািসেকর 
তীয় মাস চলমান। এ কারেণ সে র, ২০২২ মােসর মে ই 

সভা  আেয়াজন করা েয়াজন। 

সবা দান িত িত িবষেয় 
আওতাধীন দ র/সং ার সম েয় 

মািসক সভা সে র, ২০২২ 
 মােসর ৪থ স ােহ আেয়াজেনর 
িস া  হীত হয়। 

ভার া  
কমকতা(সাধারণ 
শাখা) এ কাযালয়

০৩। মািসকমািসক  িভি েতিভি েত   সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   হ ালনাগাদকরণহ ালনাগাদকরণ   
((আওতাধ ীনআওতাধ ীন   দ রদ র //সং াসহসং াসহ )) : সদ  সিচব জানান য, 
িনধািরত ফরেমেট সবা দান িত িতর সবাস হেক নাগিরক 
সবা, ািত ািনক সবা ও অভ রীণ সবা এই িতন ভােগ িবভ  

কের ত করার পর গত ২৮/০৬/২০২২ তািরেখ ওেয়বসাইেটর 
িনিদ  সবা বে  আপেলাড করা হেয়েছ। সভায় সবা দান 

িত িত ১ম মািসেক হালানাগাদ করার েয়াজনীয়তা আেছ 
িকনা তা জানেত চাওয়া হয়। কিম র সকল সদ গণ এ 
কাযালেয়র আপেলাড ত সবা দান িত িত হালনাগাদ রেয়েছ 
মেম মতামত দান কেরন। তারা জানান য, সবেশষ িস েজন 
চাটােরর পর আর অ  কান ন ন সবা  হয়িন।
আওতাধীন জলা শাসেকর কাযালয়স েহর সবা দান িত িত 
হালনাগাদ করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। সদ  সিচব জানান 
য, জলা শাসেকর কাযালয়স েহর ওেয়বসাইট পিরবী ণ করা 

হেয়েছ।  পিরবী ণকােল িক  িত পিরলি ত হেয়েছ। এ িবষেয় 
সভাপিত বেলন য, জলা শাসেকর কাযালয়স েহর সবা দান 

িত িত হালনাগাদ রাখা েয়াজন। সবা দান িত িত 
হালনাগাদ থাকেল সবা পেত জনগেণর েভাগ কমেব।

১। গত ২৮/০৬/২০২২ তািরেখর 
ত ত এ কাযালেয়র সবা দান 

িত িতর পর নরায় ন ন কান 
সবা  না হওয়ায় ববত  

িস েজন চাটার  বহাল রাখার 
িস া  হীত হয়।

২। জলা শাসেকর কাযালয় 
স েহর সবা দান িত িত 
িনধািরত ফরেমেট ৮ কলােম এবং 
সবাস হেক নাগিরকনাগিরক  সবাসবা ,,   
ািত ািনকািত ািনক  সবাসবা   ওও  

অভ রীণঅভ রীণ   সবাসবা  এই িতন ভােগ 
িবভ  কের ত ও 
হালনাগাদ বক ওেয়বসাইেটর 
িনধািরত সবা বে  আপেলাড 
করেত হেব।

১। জলা শাসক 
(সকল) রাজশাহী 

িবভাগ
২। ভার া  

কমকতা (সকল)
  এ কাযালয়

০৪। সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   িবষয়কিবষয়ক  কমশালাকমশালা / /  িশ ণিশ ণ //   
স িমনারস িমনার   আেয়াজ নআেয়াজ ন  : :  এ কাযালেয়র ২০২২-২৩ অথ বছেরর 
সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক নার ২.১ অংেশ 

ষা ািসক িভি েত সবা দান িত িত িবষয়ক 
কমশালা/ িশ ণ/ সিমনার আেয়াজেনর িবষয় অ  রেয়েছ। 
সভায় কমশালা/ িশ ণ/ সিমনার অ ােনর সময় িনধারণ িনেয় 
আেলাচনা হয়। 

সাব দান িত িত িবষয়ক এক  
কমশালা/ িশ ণ/ সিমনার 
িডেস র, ২০২২  মােসর মে  
 আেয়াজন  করেত হেব।  

ভার া  কমকতা 
(সাধারণ শাখা)

০৫। সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   িবষ েয়িবষ েয়   কেহ া ারগেণরকেহ া ারগেণর   সম েয়সম েয়   
অবিহতকরণঅবিহতকরণ   সভাসভা   আেয়াজ নআেয়াজ ন :  :  এ কাযালেয়র ২০২২-২৩ অথ 
বছেরর সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক নার ২.২ অংেশ 
ষা ািসক িভি েত সবা দান িত িত িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজেনর িবষয় অ  রেয়েছ। 
সভা  কান সমেয় আেয়াজন করা যেত পাের স িবষেয় আেলাচনা 
হয়।

িডেস র/২০২২ মােসর মে  সবা 
দান িত িত িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয়  সভা 

িডেস র/২০২২ মােসর মে  
আেয়াজন করেত হেব।  

ভার া  কমকতা 
(সাধারণ শাখা)

পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

মা: িজয়াউল হক 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার

৩১ ভা  ১৪২৯২



ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২২.১০০৫ তািরখ: 
১৫ সে র ২০২২

৩১ ভা  ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ /উ য়ন ও আইিস ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৩) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৪) উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৫) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব/িসিনয়র সহকারী/সহকারী কিমশনার(মাঠ শাসন/সাধারণ/রাজ /উ য়ন ও
আইিস /িহসাব ও নজারত), এ কাযালয়।

 

আ  সােল  মাহা দ হাসনাত 
িসিনয়র সহকারী কিমশনার
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