
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রা  ম ণালয ়

র া সবা িবভাগ 
আইিস  সল

র া সবা িবভােগর সবা দান িত িত হালনাগাদকরণ কিম র ২০২১-২০২২ অথবছেরর ১ম সভার কাযিববরণী।

সভাপিত সয়দ বলাল হােসন 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ১২ সে র ২০২১ ি া
সভার সময় বলা ১১:০০ টা

ান Zoom Online Platform
উপি িত পিরিশ -'ক'

সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া ও াগত জািনেয় সভার কায ম আর  কেরন। অতঃপর সভার আেলাচ িচ
উপ াপেনর জ  সবা দান িত িত হালনাগাদকরণ কিম র সদ  সিচব ( া ামার, আইিস  সল) ক অ েরাধ
কেরন। অতঃপর সদ  সিচব িন েপ আেলাচ  িবষয়স হ উপ াপন কেরন:

১.০১.০   আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয়::  র া সবা িবভােগর সবা দান িত িত িত অথবছের মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ।

১.১১.১   আেলাচনাআেলাচনা ::  সভায় উপি ত সদ  র া সবা িবভােগর বািষক কমস াদন ি  ২০২১-২০২২ এর আওতায়
সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২১-২০২২ এর ১.২ কায েমর আওতায় মািসক িভি েত সবা দান
িত িত হালনাগাদকরেণর উপর িব ািরত আেলাচনা কেরন। এ িবভােগর সবা দান িত িত হালনাগাদকরণ কিম র

সদ  সিচব সভায় অবিহত কেরন য, এি ল ২০২১ মােস সবেশষ এ িবভােগর সবা দান িত িত হালনাগাদ বক
সিচব মেহাদেয়র অ েমাদন েম ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ। এছাড়াও হালনাগাদ ত সবা দান িত িত এ
িবভােগর সকল কমকতা েক দা িরক ই- মইল এবং ই-নিথ মারফত রণ করা হেয়েছ এবং হালনাগাদ ত সবা দান

িত িতর উপর কান মতামত থাকেল তা আইিস  সেল রেণর অ েরাধ করা হয়। তদ যায়ী এ িবভােগর আইন-২
শাখা হেত ন ন ০৪  নাগিরক সবা অ  এবং ০২  নাগিরক সবা হালনাগােদর জ  আইিস  সেল রণ করা হয়।
সভায় উপি ত সদ  আইন-২ শাখার ািবত ০৬  নাগিরক সবা পযােলাচনা বক এ িবভােগর সবা িত িতেত
অ  করার িবষেয় একমত পাষণ কেরন। এ ছাড়াও মাদক অিধশাখার উপসিচব ািত ািনক সবায় ‘‘জিম
অিধ হেণর শাসিনক অ েমাদন’’ সং া  সবা  ০২ বার উে খ থাকায় ০১  সবা রেখ অপর  বািতল করার উে খ
কেরন। িবষয়  িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়। এছাড়াও সভার সভাপিত বািষক কমস াদন ি  িনেদিশকা,
২০২১-২০২২ অ যায়ী সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২১-২০২২ সং া  অ া  কায ম সতকতার
সােথ স  করার জ  সভায় উপি ত সদ ে র সহেযাগীতা কামনা কেরন। িব ািরত আেলাচনা েম িন িলিখত
িস া  সবস িত েম হীত হয়।

১.২১.২   িস ািস া ::
(ক) আইন-২ শাখার ০৬  নাগিরক সবা অ বক সবা দান িত িতেত হালনাগাকরণ।
(খ) ‘‘জিম অিধ হেণর শাসিনক অ েমাদন’’ সং া  িব মান সবা দান ািত ািনক সবােত সকল চািহত ত স হ
অ  কের এক  ািত ািনক সবা রেখ অ েক বাদ িদেত হেব।

১



(গ) িত  সবার িবপরীেত দািয় া  কমকতার নাম অ করণ বক সবা দান িত িত হালনাগাদ করেত হেব।

২.০২.০   আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয়: : িব িবধিবিবধ ।।

২.১২.১   আেলাচনাআেলাচনা ::  বািষক কমস াদন ি  ২০২১-২০২২ এর িনেদিশকা মাতােবক সবা দান িত িত (হালনাগাদ ত)
দশেনর জ  সভায় উপি ত সদ  িব ািরত আেলাচনা কেরন। সভায় উপি ত সদ  এ িবভােগর অিফেসর ল

ফটেক িডিজটাল িডসে র মা েম এ িবভােগর সবা দান িত িত দশেনর াপাের মতামত দন। সভাপিত িবষয়
শাসন-২ শাখার মা েম বা বায়েনর িবষেয় মতামত দন। এছাড়াও সবা দান িত িতেত কেহা ার সােথ

পযােলাচনার ০২  সভা আেয়াজেনর াপাের সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়। কেহা ারেদর সােথ পযােলাচনা সভা
আেয়াজেনর িবষেয় এ িবভােগর এিপএ েমর সােথ সম য় কের এ িবষেয় পরবত  কায ম হেণর সং াে  উপি ত
সদ  একমত পাষণ কেরন।
 
২.২২.২   িস ািস া ::
(ক) শাসন-২ শাখার ত াবধায়েন হালনাগাদ ত সবা দান িত িত িডিজটাল িডসে র মা েম সবসাধারেণর
অবগিতর জ  দশেনর ব াকরণ।
(খ) সবা দান িত িত উপর কেহা ারেদর সােথ পযােলাচনা সভা এ িবভােগর এিপএ েমর সােথ সম য় বক
আেয়াজেনর ব া হণ করা।

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

সয়দ বলাল হােসন 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৫৮.০০.০০০০.০১৮.৯৯.০০২.২১.১৬০ তািরখ: 
১৪ সে র ২০২১

৩০ ভা  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অ িবভাগ ধান (সকল), র া সবা িবভাগ
২) উপসিচব, পির-১ শাখা, র া সবা িবভাগ
৩) উপসিচব, মাদক-১ শাখা, র া সবা িবভাগ
৪) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, র া সবা িবভাগ
৫) উপসিচব, বিহরাগমন-২ শাখা, র া সবা িবভাগ
৬) উপসিচব, অি -১ শাখা, র া সবা িবভাগ
৭) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, র া সবা িবভাগ
৮) উপসিচব, লা-১ শাখা, র া সবা িবভাগ
৯) উপসিচব, কারা-১ শাখা, র া সবা িবভাগ
১০) সিচেবর একা  সিচব, র া সবা িবভাগ
১১) সহঃ া ামার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ
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মাঃ আই ব হােসন 
া ামার
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