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িবষয:় সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত  ( ( িস েজিস েজ সস   চাট ারচাট ার ))ব া ব ায়েনবা ব ায়েন   পিরবী ণপিরবী ণ   কিম রকিম র   ২য়২য়  সভারসভার   অ গিতরঅ গিতর
িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

: গত ১৮ িডেস র ২০২২ তািরেখর সভার িস াে র আেলােক।

              গত ১৮ িডেস র, ২০২২ তািরেখ অ ি ত সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) বা বায়েন পিরবী ণ
কিম র ২য় সভার িস াে র অ গিতর  িতেবদন  মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ   এসােথ

রণ করা হেলা।

.নং িস া অ গিতর িতেবদন
১. সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) বা বায়ন

কমপিরক নায় মািসক িভি েত সবা দান িত িত
সং া  পিরবী ণ কিম  নগঠন করার িবষেয় িস া

হীত হয়। এ কাযালেয় গত ২২ সে র ২০২২ তািরেখ
৪১২ নং ারেক পিরবী ণ কিম  গঠন করা হেয়েছ।
পিরবী ণ কিম েত কান সংেশাধন না থাকায় নরায়
কিম  গঠন করার েয়াজন নই মেম িস া  হীত হয়।
িতিন রং র িবভােগর সকল জলায় সবা দান িত িত
সং া  পিরবী ণ কিম  গঠন, সভা আহবান ও সভার

হীত িস া  বা বায়েনর িবষেয় িস া  হীত হয়।

সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) বা বায়ন
কমপিরক নায় গত ২২ সে র ২০২২ তািরেখ ৪১২
নং ারেক পিরবী ণ কিম  গঠন করা হেয়েছ। 

২. সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক নার ১.৩ অংেশ
সবা দান িত িত িবষেয় আওতাধীন দ র/সং ার

সম েয় আগামী ১৯ িডেস র/২০২২ তািরেখ সভা আেয়াজেনর
িবষেয় িস া  হীত হয়।

সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক নার ১.৩
অংেশ সবা দান িত িত িবষেয় আওতাধীন
দ র/সং ার সম েয় ০৪  সভার মে  এক  সভা ১৯
িডেস র/২০২২ তািরেখ করা হয়।

৩. িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র িবভাগ রং েরর সবা
দান িত িতেত সবার নাম, সবা দােন সেবা  সময় ও
েয়াজনীয় কাগজপ সহ মি পিরষদ িবভােগর ছক অ যায়ী
মািসক িভি েত ত  হালনাগাদ করেত হেব।

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র িবভাগ
রং েরর সবা দান িত িতেত সবার নাম, সবা

দােন সেবা  সময় ও েয়াজনীয় কাগজপ সহ
মি পিরষদ িবভােগর ছক
অ যায়ী ২য় মািসক িস েজন
চাটার হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট আপেলাড করা
হেয়েছ।

৪. সবা দান িত িত িবষয়ক এক  কমশালা/ িশ ণ/
সিমনার ২৯ সে র/২০২২ তািরেখ করা হেয়েছ।২য়

কমশালা/ িশ ণ/ সিমনার জা য়াির/২০২৩ মােসর মে
আেয়াজন করার িবষেয় িস া  হীত হয়।

সবা দান িত িত িবষয়ক এক
কমশালা/ িশ ণ/ সিমনার  ২৯ সে র/২০২২
তািরেখ আেয়াজন করা হেয়েছ। ২য় কমশালা/

িশ ণ/ সিমনার জা য়াির/২০২৩ মােসর মে
আেয়াজন করা হেব।

১



  ০৫
সবা দান িত িত িবষেয় কেহা ারগেণর সম েয় সভা

আেয়াজন করার িবষেয় িস া  হয়।
২০২২-২৩ অথবছেরর সবা দান িত িত িবষেয়

কেহা ারগেণর সম েয় জা য়াির/২০২৩ মােস ০১
 সভা আেয়াজন করা হেব।

২৯-১২-২০২২

মি পিরষদ সিচব,মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
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