
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
িশ ণ শাখা

সবা দান িত িত (িস েজ স চাটার) সং া  সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ হাসা ল ইসলাম,এনিডিস 
 অিতির  সিচব ( শাসন ও অথ)।

সভার তািরখ ৩০ ম ২০২১ ি া ।
সভার সময় সকাল ১১.০০ িমিনট।

ান অিতির  সিচব ( শাসন ও অথ) মেহাদেয়র অিফসক  [ক  নং- ১৭০৯, ভবন নং- ০৬]।
উপি িত "পিরিশ  ক"

২.০       সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভার ারে  সভাপিত উপি ত সকলেক
বতমান িস েজ স চাটার হালনাগাদকরণ এবং এতদসং া  মািসক পিরবী ণ িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রণ
ও সবা দান িত িত ২০২১-২০২২ বা বায়ন িবষেয় ব  দােনর জ  আ ান জানান।

৩.০      সভায় জানােনা হয়, িবগত ০২ মাচ ২০২১ এবং ১১ এি ল ২০২১ তািরেখ এ িবভােগর সবা দান িত িত
(িস েজ স চাটার) সং া  মািসক পিরবী ণ িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রণ িবষেয় এক  সভা অ ি ত হয়।
উ  সভায় হীত িস া  ও বা বায়ন িতেবদন িন প:
নং হীত িস া বা বায়ন অ গিত
৬.১ মি পিরষদ িবভােগর পে র আেলােক ২০/১০/২০২০ তািরেখ অ ি ত সভার 

কাযিববরণী ( লাই/২০২০ হেত সে র/২০২০ সমেয়র মািসক পিরবী ণ) 
এবং ২৮/১২/২০২০ তািরেখ অ ি ত সভার কাযিববরণী (অে াবর ২০২০ হেত 
িডেস র ২০২০ সমেয়র মািসক পিরবী ণ) িতেবদন িহেসেব মি পিরষদ 
িবভােগ রণ করা হেব।

িস া  বা বািয়ত।
মি পিরষদ িবভােগ বিণত 

িতেবদন রণ করা হেয়েছ।
ারক নং: 

৩৭.০০.০০০০.০৬২.১২.০৩.২০১৪-
এ১১৭; তািরখ: ০৩ মাচ, ২০২১।

৬.২ ইেতামে  যসব কমকতা বদিল হেয় অ  চেল গেছন, তদ েল 
যাগদান ত কমকতার নাম অ  কের হালনাগাদ িস েজ স চাটার এ 

িবভােগর ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব।

িস া  বা বািয়ত।
হালনাগাদ িস েজ স চাটার এ 
িবভােগর ওেয়বসাইেট কাশ করা 
হেয়েছ ১১ মাচ, ২০২১ তািরেখ।

৪.০    সভায় জানােনা হয়, এ িবভােগর বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা থেক সবা দান িত িত
বা বায়ন কমপিরক না ২০২১-২০২২ ণয়েনর িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর এক  ছক রণ করা হেয়েছ। উ  ছেক
িন প িবষয়স হ উে খ আেছ:

১.    ািত ািনক : ১.১ সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন এবং ১.২ সবা দান িত িত
মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ।

২.    স মতা অজন : ২.১ সবা দান িত িত িবষয়ক িশ ণ আেয়াজন এবং ২.২ সবা দান িবষেয়
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন।

১



৫.০     সভায় বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা থেক সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না
২০২১-২০২২ ণয়েনর িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।

৫.১     সভায় আেলাচনা ও হীত িস া স হ িন প :
নং কায েমর কায ম আেলাচনা হীত িস া বা বায়নকারী

ক ািত ািনক ১.১ সবা দান 
িত িত 

পিরবী ণ 
কিম র িস া  

বা বায়ন

সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  যথাযথভােব বা বায়ন করার 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয় ও 
একমত পাষণ করা হয়।

সবা দান িত িত 
পিরবী ণ কিম র িস া  
যথাযথভােব বা বায়ন করা 
হেব এবং বা বায়ন 

িতেবদন মি পিরষদ 
িবভােগ রণ করা হেব।

ফাকাল 
পেয়  
কমকতা ও 
িবক  
ফাকাল 

পেয়  
কমকতা।

১.২ সবা দান 
িত িত 
মািসক 

িভি েত 
হালনাগাদকরণ।

সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগদকরণ িবষেয় সভায় িব ািরত 
আেলাচনা হয়। িত িতনমাস অ র 
িস েজ স চাটার হালনাগাদ কের তা 
ওেয়বসাইেট কােশর িবষেয় সভায় 
একমত পাষণ করা হয়।

িত িতনমাস অ র 
িস েজ স চাটার হালনাগাদ 
কের তা ওেয়বসাইেট কাশ 
করা হেব এবং তা 
মি পিরষদ িবভাগেক 
অবিহত করা হেব।

ফাকাল 
পেয়  
কমকতা ও 
িবক  
ফাকাল 

পেয়  
কমকতা।

খ স মতা 
অজন

২.১ সবা দান 
িত িত িবষয়ক 

িশ ণ 
আেয়াজন

সবা দান িত িত িবষয়ক িশ ণ 
আেয়াজন িবষেয় সভায় িব ািরত 
আেলাচনা হয়।
সভায় জানােনা হয়, এ িবভােগ িশ ণ 
শাখা থেক যাবতীয় িশ ণ দােনর 

ব া করা হেয় থােক। িশ ণ শাখা 
২০২১-২০২২ এ সবা দান িত িত 
িবষয়ক ০৪  িশ ণ আেয়াজন কের 

িশ ণ আেদশ, আেলাচ িচ, 
িশ ণাথ েদর তািলকা ও হািজরা িশট 

মি পিরষদ িবভােগ রেণর লে  এ 
িবভােগর এিপএ শাখায় রণ করেত হেব 
মেম সভায় অিভমত  করা হয়।

এ িবভােগর িশ ণ শাখা 
২০২১-২০২২ এ সবা দান 

িত িত িবষয়ক ০৪  
িশ ণ আেয়াজন করত: 

উ  িশ ণ আেদশ, 
আেলাচ িচ, 

িশ ণাথ েদর তািলকা ও 
হািজরা িশট মি পিরষদ 
িবভােগ রেণর লে  এ 
িবভােগর এিপএ শাখায় 

রণ করেব।

িশ ণ 
শাখা, 
মা িমক ও 
উ  িশ া 
িবভাগ।

২.২ সবা দান 
িবষেয় 

কেহা ারগেণর 
সম েয় 

অবিহতকরণ সভা 
আেয়াজন।

সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজেনর 
িবষয়  সভায় িব ািরতভােব আেলাচনা 
করা হয়। ২০২১-২০২২ এ সবা শাখা 
এতদসং া   সভা আেয়াজন করেত 
পাের এবং সভায় উপসিচব ( শাসন) 
মেহাদয় সভাপিতে  করেত পােরন মেম 
সভায় একমত পাষণ করা হয়।

২০২১-২০২২ এ সবা দান 
িবষেয় সবা শাখা 

কেহা ারগেণর সম েয় 
অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 
করেব এবং সভায় উপসিচব 
( শাসন) মেহাদয় 
সভাপিত  করেবন।

উপসিচব 
( শাসন) ও 
সবা শাখা।

গ অভ রীণ 
সবা

ত  দান ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ 
অ যায়ী ত  দান

বিণত কায ম র 
দািয় া  কমকতা 
পিরবতেনর কারেণ ন ন 
কমকতার নাম অ  করা 
হেলা।

জনাব মা: 
ই ািহম 

ঞা, 
উপসিচব, 

িশ ণ 
শাখা।
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িস েজ স চাটার 
বা বায়েন 

স ৃ তা িবষেয় 
পিরক না

সকল কমকতাগণেক িনেয় মািসক 
সম য় সভায় ত  উপ াপন করা

বিণত কায ম র 
দািয় া  কমকতা 
পিরবতেনর কারেণ ন ন 
কমকতার নাম অ  করা 
হেলা।

জনাব মা: 
ই ািহম 

ঞা, 
উপসিচব, 

িশ ণ 
শাখা।

৫.২     ১১ মাচ ২০২১ তািরেখ সবেশষ হালনাগাদ ত িস েজ স চাটার, যা এ িবভােগর ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ,
তা মি পিরষদ িবভােগ রণ এবং জা য়াির ২০২১ হেত মাচ ২০২১ সমেয়র মািসক পিরবী ণ িতেবদন এবং সবা

দান িত িত পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন িতেবদন িহেসেব ১১ এি ল ২০২১ তািরেখ অ ি ত সভার
কাযিববরণী মি পিরষদ িবভােগ রণ করা হেয়েছ।

৬.০     আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ হাসা ল ইসলাম,এনিডিস 
অিতির  সিচব ( শাসন ও অথ)।

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৪.১৬.০০৩.২১-১৩২ তািরখ: 
৩১ ম ২০২১

১৭ জ  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  সিচব, শাসন ও অথ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) উপসিচব, শাসন অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৩) উপসিচব, শাসন ও সং াপন শাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৪) উপসিচব (অিতির  দািয় ), সবা শাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৫) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৭) িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় ), বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা, মা িমক ও উ  িশ া
িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৮) উপসিচব (অিতির  দািয় ), শাসন অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ।
৯) া ামার, আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
১০) অিফস কিপ।

 

মা: ই ািহম ঞা 
উপসিচব
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