
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

সাধারণ শাখা

সবা দান িবষেয় কেহা ারেদর সম েয় অবিহতকরণ সভার কাযিববরণী:

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ১৮/১২/২০২২ ি .
সভার সময় র ১২.২০টা

ান িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী’র সে লন ক
উপি িত পিরিশ  'ক'
     
     সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভা  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  িবভাগীয় কিমশনার
(সািবক) সভার কায ম  কেরন। িতিন জানান য, ২০২২-২৩ অথবছেরর বিষক কমস াদন ি র সংেযাজনী-০৭ এ
সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না, ২০২২-২৩ বা বায়েনর লে  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর
সম েয় অবিহতকরণ সভা ষা ািসক িভি েত আেয়াজেনর িবষয় অ  রেয়েছ। সবা দান িত িত সরকাির সবা

দােনর জ  জনগেণর সােথ সরকােরর এক ধরেণর ি  বা ঘাষণা বা অ ীকার। িত মািসক িভি েত এ কাযালেয়র
নাগিরক, দা িরক ও অভ রীণ সবাস হেক মি পিরষদ িবভাগ ক ক িনধািরত ৮ কলােমর ছেক হালনাগাদ কের এ
কাযালেয়র ওেয়বেপাটােলর িনিদ  সবাবে  আপেলাড করা হয়। সভাপিত সবা দান িত িত (Citizen
Charters) অ যায়ী এ দ র থেক সকেল সবা পাে  িকনা এবং দ  সবার মােনা য়েনর িবষেয় সকেলর িচি ত
মতামত েল ধরার অ েরাধ কেরন।
০২। জলা শাসক, রাজশাহী’র িতিনিধ বেলন য, সরকাির দ রস েহর কােজর মান ও গিত আেগর লনায় বেড়েছ।
মা ষেক সবা াি র জ  এখন অেপ া করেত হয় না। িনধািরত সমেয় সরকার িনধািরত খরেচ িনিবে  সবা দান
িনি ত করাই সবা দান িত িতর ল উে । জলার Citizen Chartersওেয়বসাইেট হালনাগাদ করা হে
এবং আওতাধীন অিফেসর িস েজন চাটার হালনাগাদ কের মান ােন দশেনর িনেদশনা দান করা হেয়েছ। 
৩। জনাব মা: আয়নাল হক, িসিনয়র িরেপাটার, বাংলােদশ সংবাদ সং া বেলন য, শাসন িত ায় সরকােরর ৫
লস রেয়েছ। তার মে  সবা দান িত িত এক । িক  এই সবা দান িত িতর িবষেয় সবা ত াশীগণ যেথ

ওয়ািকবহাল নন। িবিভ  সরকাির দ েরর ওেযবসাইেট ও অিফেসর ামান ােন সবা দান িত িত থাকেলও
সাধারণ জনগণ সেচতন না হওয়ায় সরকাির অিফস েলােত দালাল চে র দৗরা  রেয়েছ। এজ  িতিন সবা দান

িত িত ও সরকাির সবাস হ জনগেণর মােঝ াপক চােরর জ  অ েরাধ কেরন। এ িবষেয় অিতির  িবভাগীয়
কিমশনার(সািবক) বেলন য, সরকাির দ র সবা দান িত িতর িবষেয় জনগণেক আরও সেচতন করেত শীল
সমােজর িতিনিধ ও জন িতিনিধ  ণ িমকা পালন করেত পােরন। 
৪। উপেজলা িনবাহী অিফসার, গা র, রাজশাহী বেলন য, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয়র সবা দান

িত িত মান ােন দিশত হেলও উপেজলা পযােয়র অ া  অিফস েলার সবা দান িত িত মান ােন
দিশত হে  না। তাই জনগণ ভাগাি র িশকার হে ন। এ িবষেয় অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক), রাজশাহী

িবভাগ বেলন য, িত  সরকাির অিফেস িস েজন চাটার থাকা বা তা লক এবং উপেজলা পযােয় উপেজলা পিরষদ
তা িনি ত করেব। 
০৫। সভাপিত বেলন য, সবা দান িত িত সবা দান প িতেত স তা আনয়ন, সবা াি  লভ ও সহজ করা এবং
সবা দানকারী দ েরর দ তা ও জবাবিদিহতা ি র ে  ণ িমকা পালন করেছ। জনগেণর সবা দান করাই
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সরকাির দ রস েহর ল দািয়  । সরকাির কমকতা-কমচারীেদর সবা দােনর ে  আরও আ িরক ও দািয় শীল হেত
হেব। সবা দান িত িত অ যায়ী সবা দান িনি ত করার জ  িনয়িমত মিনটিরং করেত হেব। সেবাপির সরকার
িনধািরত সমেয়, লভ ও সহজ প িতেত িনধািরত খরেচ ভাগাি িবহীন সরকাির সকল সবা দােনর জ  সকলেক
আরও আ িরক হওয়ার অ েরাধ কেরন।
     িব ািরত আেলাচনা শেষ িন িলিখত িস া স হ হীত হয় :

ং নং িস া বা বায়ন
০১. সবা াি  সহিজকরণ,  এবং জবাবিদিহতা লক করার জ  েয়াজনীয় ব া

হণ করেত হেব। 
জলা শাসক (সকল)

 রাজশাহী িবভাগ
০২. এ অথ বছের সবা দান িবষেয় অংশীজেনর সম েয় ২  অবিহতকরণ সভা আেয়াজন

করেত হেব। 
১। জলা শাসক (সকল)

রাজশাহী িবভাগ
২। ভার া  কমকতা, সাধারণ

শাখা
এ কাযালয়

০৩. িস েজন চাটাের উি িখত সময় ও খরেচর মে  সবা দান িনি ত করেত হেব। জলা শাসক (সকল)
 রাজশাহী িবভাগ

০৪. িত  দ েরর সবা দান িত িত (Citizen Charters) হালনাগাদ কের
-  ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব।

১। জলা শাসক (সকল)
রাজশাহী িবভাগ

২। ভার া  কমকতা, সাধারণ
শাখা

এ কাযালয়
০৫. ওেয়বসাইেটর িনিদ  সবাবে  দািয় া  কমকতা ও আপীল কমকতার ত

িনয়িমত হালনাগাদ করেত হেব।।
১। জলা শাসক (সকল)

রাজশাহী িবভাগ
২। ভার া  কমকতা, সাধারণ

শাখা
এ কাযালয়

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

 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২২.১৪২৬ তািরখ: 
২৪ িডেস র ২০২২

৯ পৗষ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব- র দ র, মি পিরষদ িবভাগ
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) উপমহা িলশ পিরদশক, বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী র , রাজশাহী
৪) িলশ কিমশনার, রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী
৫) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক/রাজ /উ য়ন ও আইিস ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৬) পিরচালক, া , রাজশাহী িবভাগ
৭) পিরচালক, ানীয় সরকার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
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৮) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৯) ধান িনবাহী কমকতা, রাজশাহী উ য়ন ক প
১০) সিচব, রাজশাহী িস  কেপােরশন
১১) িনবাহী েকৗশলী, িবএমিডএ, রাজশাহী
১২) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, রাজশাহী
১৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
১৪) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, রাজশাহী
১৫) উপপিরচালক, াথিমক িশ া, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
১৬) উপ-পিরচালক, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
১৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গা র, রাজশাহী
১৮) উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, চারঘাট, রাজশাহী
১৯) ময়র, িশবগ  পৗরসভা, রাজশাহী
২০) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, রাজশাহী
২১) জনাব মা: মিন ল হক, এিরয়া কা-অিডেনটর, িস ই ও, আইিব রাজশাহী
২২) বীর ◌্ি েযা া জনাব শাহা ল হক মা ার , রাজশাহী
২৩) বীর ি েযা া জনাব আওেরা েজব, কাজীহাটা, রাজশাহী
২৪) সভাপিত , রাজশাহী স াব
২৫) স াদক, দিনক সানার দশ
২৬) সভাপিত, নািসব, রাজশাহী
২৭) সভাপিত, জাতীয় আিদবাসী পিরষদ, রাজশাহী
২৮) জনাব মা: আইনাল হক, িসিনয়র িরেপাটার, বাংলােদশ সংবাদ সং া
২৯) জনাব মা: আ ল হািকম, সহকারী শাসিনক কমকতা (িপআরএল ভাগরত), এ কাযালয়, রাজশাহী
৩০) িডি ক ােনজার, আশা, ১৪৮/৩ , উপশহর, রাজশাহী
৩১) সভাপিত, ওেয়ব, রাজশাহী
৩২) ােনজার, ইউেসপ, রাজশাহী
৩৩) জলা সম য়ক, াক, রাজশাহী

 

মাঃ মিহ ল হক 
িসিনয়র সহকারী কিমশনার
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