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ারক ন র: ০৫.৪৫.০০০০.০১৪.১৮.০০১.২১.৪৫৭ তািরখ: 
৩০ িডেস র ২০২২

১৫ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   পিরবী ণপিরবী ণ   কিম রকিম র   িস ািস া   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   িতেবদনিতেবদন।।
     
      উপ  িবষেয় ২০২২-২৩ অথবছের মি পিরষদ িবভােগর সােথ িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ময়মনিসংহ র
স ািদত বািষক কমস াদন ি  (APA) বা বায়েনর লে  ২১.১২.২০২২ তািরেখ সবা দান িত িত পিরবী ণ
কিম র সভা অ ি ত হয়। উ  সভায় হীত িস া  বা বায়ন অ গিত িতেবদন ত করা হেয়েছ।

   ০২। ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এ’সে  রণ করা হেলা।

   সং : ০১(এক) পাতা। 

৩০-১২-২০২২

মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ িবভাগ 

মা: শিফ র রজা িব াস
িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০২৯৯৭৭১০২৪৭
ফ া : ০২৯৯৬৬৬৬৪৪০

ইেমইল:
divcommymensingh@mopa.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, শাসন অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ০৫.৪৫.০০০০.০১৪.১৮.০০১.২১.৪৫৭/১ তািরখ: ১৫ পৗষ ১৪২৯
৩০ িডেস র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়

৩০-১২-২০২২
মা: শিফ র রজা িব াস 

িবভাগীয় কিমশনার

১



  সবাসবা  দ ানদ ান   িত িতিত িত   প িরবী ণপ িরবী ণ   কিম রকিম র  িড েস রিড েস র--২০২২২০২২  সভায়সভায়   হীতহীত   িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন   অ গ িত রঅ গিত র  িত েবদনিত েবদন ::

  সবাসবা  দ ানদ ান   িত িতিত িত   প িরবী ণপ িরবী ণ   কিম রকিম র  িড েস রিড েস র--২০২২২০২২  সভায়সভায়   হীতহীত   িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন   অ গ িত রঅ গিত র  িত েবদনিত েবদন ::

মম হীতহীত   িস ািস া বা বায়নবা বায়ন   অ গ িতঅ গিত
১ পিরবী ণ কিম

নগঠন;
অ  কাযালেয়র সং াপন শাখার ২০/১২/২২ তািরেখর ৪৪৭ নং অিফস আেদশ েল পিরবী ণ কিম

নগঠন করা হেয়েছ। 

২ সবা দান
িত িত

পিরবী ণ
কিম র সভা
আেয়াজন;

অ  কাযালেয়র সং াপন শাখার ১৫/১২/২২ তািরেখর ৪৮২/১ নং অিফস আেদশ েল পিরবী ণ কিম
সভার না শ জাির করা হেয়েছ।  

৩ সবা দান
িত িত িবষেয়

আওতাধীন
দ র/সং ার
সম েয় মািসক
িভি েত সভা
আেয়াজন;

অ  কাযালেয়র সং াপন শাখার ০৮/১২/২২ তািরেখর ৪৬৭ নং অিফস আেদশ েল আওতাধীন দ েরর
সােথ Zoom Cloud apps এর মা েম সভার আেয়াজন করা হেয়েছ। 

৪ সবা দান
িত িত

হালনাগাদকরণ;

অ  কাযালেয়র সং াপন শাখার ২১/১২/২২ তািরেখর ৪৪৯ নং ারকপ  েল সবা দান িত িত
হালনাগাদ করা হেয়েছ। 

৫ সবা দান
িত িত

িবষয়ক
িশ ণ/কমশালা

আেয়াজন;

এিপএ ি  অ যায়ী অ  কাযালেয়র জ  বছের ০২  িশ ণ/কমশালা আেয়াজেনর িনেদশনা
রেয়েছ, স অ যায়ী জা য়াির- ন/২৩ মােস িশ ণ/কমশালা আেয়াজন করা হেব। 

৬ সবা দান
িত িত িবষেয়
কেহা ারগেণর

সম েয়
অবিহতকরণ সভা
আেয়াজন;

অ  কাযালেয়র সং াপন শাখার ১৫/১২/২২ তািরেখর ৪৪১ নং অিফস আেদশ েল কেহা ারগেণর
সােথ Zoom Cloud apps এর মা েম সভার আেয়াজন করা হেয়েছ। 

৭ পিরবী ণ
কিম র

িতেবদন
ওেয়বেপাটােল
আপেলাড;

পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন িতেবদন মািসক িভি েত ওেয়বেপাটােল আপেলােডর কায ম
িনধািরত সমেয় স  হে  । 

২৮-১২-২০২২ ১৭:৩৮:৪১
শািকল আহ ে দ

অিফস সহ কার ী কাম কি উটার  া িরক,
সং াপন শাখা

িবভাগ ীয় কিমশনােরর  কাযালয়, ময়মনিসংহ

২৯-১২-২০২২ ১৬ :২৮:২৮
মাঃ আ াহ  আল মাহ দ ইঁয়া

িসিনয়র  সহ কার ী কিমশনার , সং াপন শাখা
িবভাগ ীয় কিমশনােরর  কাযালয়, ময়মনিসংহ

২


