
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র,

ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ 
উপপিরচালেকর দ র

সবা দান িত িত িবষেয় আওতাধীন দ র/সং ার সম েয় অি ি ত ২য় মািসক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ জাহা ীর আলম 
উপপিরচালক

সভার তািরখ ২০ িডেস র ২০২২ ি .
সভার সময় ১৫:০০ ঘ কা

ান সে লন ক , উপপিরচালেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ িবভাগ
উপি িত পিরিশ -‘ক’ (সং )
সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম সদ  সিচব উপপিরচালেকর কাযালয়সহ
অওতাধীন ৪  জলা মৎ  কমকতার কাযালেয়র দ েরর িব মান সবা দান িত িত আেলাচনার জ  উপ াপন
কেরন িবিভ  পযেব ণ ও করণীয় স েক আেলাকপাত কেরন। িবভাগীয় কাযালয়সহ ৪  জলা কাযালেয়র সবা দান

িত িতর হাল অব া পযেলাচনায় িন বিণত িব িতস হ পিরলি ত হয়।
* িভশন ও িমশেনর েব ারি কা িব মান;
* নাগিরক সবার ে  দ  সবার বাইের একািধক সবার অ ি ;
* ওেয়বেপাটােল কািশত সবা দান িত িতর উপেরর ডান কােণ ‘ওেয়বেপাটােল কােশর জ ’ এবং      
হালনাগােদর তািরখ উে খ না থাকা;
* কান ে  সবা দান িত িত মি পিরষদ িনধািরত ফর ােট ত না করা; 
* সবা দান িত িত আপেলােডর ে  িনধািরত সবাব  ও িলংক বহার না করা। 

অতপর সবা দান িত িত (িস েজ  চাটার) ণয়ন সং া  িনেদিশকা, ২০১৭ ও মি পিরষদ িবভাগ ক ক
মাঠপযােয়র কাযালয়স েহর বহােরর জ  অ েমািদত ফর াট িবষেয় সিব াের আেলাচনা শেষ সবস িত েম
িন িলিখত িস া  হীত হয়।
িস া :
১. মি পিরষদ িবভাগ ক ক মাঠপযােয়র কাযালয়স েহর বহােরর জ  অ েমািদত ফর াট (৮ কলাম) অ সরণ বক

িত মািসেক সংি  ওেয়বেপাটােল আপেলাড করেত হেব।
২। ওেয়রেপাটােল সবা দান িত িত সং  সবাবে  িনধািরত িলংেক আপেলাড করেত হেব।
৩। নাগিরক, ািত ািনক ও অভ রীণ সবার ে  কবল দ র দ  সবাস হ উে খ থাকেব।
৪। ওেয়বেপাটােল কািশত  সবা দান িত িতর উপেরর ডান কােণ ‘ওেয়বেপাটােল কােশর জ ’ এবং
হালনাগােদর তািরখ উে খ করেত হেব।

আর কান আেলাচনা না থাকায় সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা করা হয়।
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উপপিরচালক

ারক ন র: ৩৩.০২.৬১০০.৩০৮.৪৪.০০২.২২.৪৬৪ তািরখ: 
২৭ িডেস র ২০২২

১২ পৗষ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মৎ  অিধদ র
২) জলা মৎ  কমকতা (সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ
৩) িসিনয়র সহকারী পিরচালক , জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ময়মনিসংহ/জামাল র/ শর র

 

হা দ সালা  উ ীন কিবর 
সহকারী পিরচালক
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