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শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর অংশ হেণ অ ি ত ২য় মািসক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ জাহা ীর আলম 
উপপিরচালক

সভার তািরখ ২৭ িডেস র ২০২২ ি া
সভার সময় ১২.০০ ঘ কা

ান ম াটফম
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
উপি ত/ভা য়াল াটফেম সং  সকলেক াগত জািনেয় সভা  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম সহকারী
পিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ সভায় জানান য, শাসন িত ার িনিম
অংশীজেনর অংশ হেণ ২৬ সে র ২০২২ ি টাে  অ ি ত ১ম সভার কাযিববরণী সংি  সকেলর িনকট রণ করা
হেয়েছ। উ  কাযিববরণীর উপর কান সংেশাধনী াব থাকেল তা উপ াপেনর জ  সদ গণেক অ েরাধ জানােনা হয়।
এ ি েত সভায় উপি ত সদ গণ িবগত সভার কাযিববরণী পেয়েছন এবং কান সংেশাধনী নই মেম সভােক অবিহত
কেরন । কান সংেশাধনী াব না থাকায় িবগত সভার কাযিববরণী সবস িত েম িনি ত করা হয়। 

ববত  সভার িস া  বা বায়ন অ গিত জানেত চাওয়া হেল জলা মৎ  কমকতাগণ -  কাযালেয় সংি  িস া স হ
বা বািয়ত হে  মেম সভােক অবিহত কেরন।

সভাপিতর অ েরােধ সহকারী পিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ িবভাগ  অ  িবভােগর িবিভ  অিফেসর
সবা দান িত িত, েদয় সবা, সবা াি েত াহেকর করণীয়, সবা দােনর েসস াপ, অিভেযাগ িতকার ব া
স েক িব ািরত আেলাচনা কেরন। আেলাচনা পরবত  উপি ত অংশীজন তােদর দ  মতামেত মৎ  অিধদ র ক ক

দ  সবা াি র ে  তােদর স ি   কেরন। সভা  মৎ  অিধদ েরর সবা াি র ে  তােদর মে  িব মান
ি ধা রীকরেণ সহায়ক হেব মেমও তারা অিভমত  কেরন।

িব ািরত আেলাচনাে  সবস তভােব িন িলিখত িস া স হ হীত হয়:
িস া  
নাগিরক, ািত ািনক ও অভ রীণ সবা দােনর ে  সবা দান িত িতর যথাযথ অ সরণ করেত হেব।

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

ারক ন র: ৩৩.০২.৬১০০.৩০৮.৪৪.০০৭.১৯.৪৬৫ তািরখ: 
২৯ িডেস র ২০২২

১৪ পৗষ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) জলা মৎ  কমকতা (সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ
২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, ময়মনিসংহ/ ন েকাণা/ শর র
৩) িসিনয়র উপেজলা/উপরজলা মৎ  কমকতা, ময়মনিসংহ সদর, ি শাল, গীরী র, ঈ রগ , ময়মনিসংহ

 

হা দ সালা  উ ীন কিবর 
সহকারী পিরচালক
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