
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

অভ রীণ িনরী া িবভাগ

২০২১-২০২২ অথ বছের সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) বা বায়ন িবষয়ক ৩য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ জামাল হােসন 
 অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা

সভার তািরখ ২৭ মাচ, ২০২২ ি .
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান ২২৬ নং ক , অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
উপি িত সভায় উপি ত সদ েদর নােমর তািলকা- সং -১  ( জ তার মা সাের নয়) :

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন সবা দান িত িত বা বায়েনর
িবিভ  িদক েল ধরার জ  কিম র সদ  সিচব জনাব মাঃ সিল ল আজম, অিতির  পিরচালক,
এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকােক আহবান জানান। জনাব মাঃ সিল ল আজম
২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) ত অ  সবা দান িত িত (িস েজন
চাটার) এর কমপিরক না িনেয় িব ািরত আেলাচনা কেরন। অতঃপর িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প
িস া  হীত হয়ঃ

: নং িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
১। খা  

অিধদ েরর 
িস েজন চাটার 
হালনাগাদ কের 
ওেয়ব সাইেট 

কাশ

১। িসে ম এনািল , জনাব ম র আলম 
জানান য, খা  অিধদ ের িস েজন চাটার 

মািসক িভি েত হালনাগাদ করা হে । 
চলমান মােসর মে  তীয় মািসক 
হালনাগাদ স  কের ওেয়ব সাইেট 
আপেলাড করা হেব।
২। খা  অিধদ েরর সকল িবভােগর আলাদা 
আলাদা িস েজন চাটার তির কের   
িবভােগর মান ােন টানােনার িস া  
থাকেলও তা এখেনা বা বায়ন হয়িন। সকল 
িবভােগ িস েজন চাটার ণয়েনর কাজ 
চলমান আেছ মেম আেলাচনায় জানা যায়। 
চলমান মাচ/২০২২ মােসর মে  অব ই 
বা বায়ন করেত হেব।  

১। খা  অিধদ ের িস েজন 
চাটার িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ অ াহত 
রাখেত হেব। িবেশষ কের 
কান কমকতার ড  

পিরবতন, মাবাইল ন র 
পিরবতন, বদলী/পদায়ন হেল 
তা সে  সে  হালনাগাদ 
করেত হয়। 
২। খা  অিধদ েরর সকল 
িবভােগর আলাদা আলাদা 
িস েজন চাটার তির কের  

 িবভােগর মান ােন 
চলমান মাচ/২০২২ মােসর 
মে  টািনেয় িদেত হেব।

১। জনাব 
ম র 
আলম, 
িসে ম 
এনািল , 
কি উটার 
নটওয়াক 

ইউিনট, 
খা  
অিধদ র, 
ঢাকা। 
২। 
পিরচালক 
(সকল), 
খা  
অিধদ র। 

১



২। মাঠ পযােয়র 
দ রস েহর 
িস েজন চাটার 
সংেশাধন ও 
হালনাগাদকরণ।

মাঠ পযােয় আ িলক খা  িনয় ক, জলা 
খা  িনয় ক, উপেজলা খা  িনয় ক ও 
ভার া  কমকতাগেণর দ েরর িস েজন 
চাটার খা  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট 
আপেলাড ত িস েজন চাটার অ যায়ী 
সংেশাধন ও হালনাগাদকরণ স  হেয়েছ 
মেম জানা যায়। এ েন তা মািসক িভি েত 
হালনাগাদ ও সংেশাধন অ াহত রেয়েছ 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। এ িবষেয় 
সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়। 

মাঠ পযােয়র দ রস েহর 
আপেলাড ত িস েজন চাটার 

মািসক িভি েত সংেশাধন 
ও আপে ড অ াহত রাখেত 
হেব। আ িলক খা  
িনয় কগণ তােদর অিধন  
সকল দ েরর িস েজন চাটার 
সংেশাধন ও হালনাগাদ করা 
হেয়েছ মেম মািসক 
িভি েত পিরবী ন কিম র 
আহবায়ক বরাবর িতেবদন 

রণ করেবন।  

সকল 
আ িলক 
খা  
িনয় ক, 
জলা খা  

িনয় ক, 
উপেজলা 
খা  
িনয় ক ও 
ভার া  
কমকতা। 

৩। সবা দান 
িত িতর 

অ গিত 
িতেবদন 
রণ

আ িলক খা  িনয় ক দ রস হ হেত সবা 
দান িত িত কমপিরক না ২০২১-২২ এর 

৩য় মািসক অ গিত িতেবদন রেণর 
িবষেয় আেলাচনা হয়। 

আ িলক খা  িনয় ক 
দ রস হ হেত সবা দান 

িত িত কমপিরক না 
২০২১-২২ এর ৩য় মািসক 
অ গিত িতেবদন আগামী 
০৫/০৪/২০২২ ি ঃ তািরেখর 
মে  রেণর জ  প  রণ 
করেত হেব। 

সদ  
সিচব, সবা 

দান 
িত িত 

কিম  ও
সকল 
আ িলক 
খা  
িনয় ক

৪। সবা দান 
কায ম 
পিরদশন। 

সভায় খা  অিধদ েরর েত ক িবভােগর 
িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান করা 
হে  িক না তা যাচাই করার জ  িব ািরত 
আেলাচনা করা হয়। ইিতমে  খা  
অিধদ েরর পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী 
সবা িবভাগ এবং িনমাণ ও র ণােব ণ 

ইউিনট পিরদশন করা হেয়েছ।  িবভােগর 
িস েজন চাটার অ যায়ী সবা দান করা 
হে  মেম আেলাচনা হয়। পিরদশন ম 
চলমান মােস আেরা  িবভাগ পিরদশন 
করেবন মেম সভায় আেলাচনা হয়।

পিরদশন ম চলমান মােস 
খা  অিধদ েরর আেরা  
িবভাগ পিরদশন করেবন।

পিরদশন 
ম

সবা দান 
িত িত

৫। িডিজটাল 
িবলেবােড খা  
অিধদ েরর 
িস েজন চাটার 

দশন

খা  অিধদ েরর িস েজন চাটার এখনও 
িডিজটাল িবলেবােডর মা েম দশন করা 
হয়িন। চলমান মােসর মে  এ িস া  
বা বায়ন করার িবষেয় সভাপিত জার 
তািগদ দান কেরন।

আগামী ৩১/০৩/২০২২ ি : 
তািরেখর মে  খা  
অিধদ েরর িস েজন চাটার 
িডিজটাল িবলেবােড দাশন 
করেত হেব।

১। 
পিরচালক, 

শাসন
২। িসে ম 
এনািল , 
কি উটার 
নটওয়াক 

ইউিনট
৬। িশ ণ দান চলিত ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক 

কমস াদন ি  (এিপএ) ত অ  সবা 
দান িত িত (িস েজন চাটার) এর 

কমপিরক নায় ৪  িশ েণর উে খ 
রেয়েছ। খা  অিধদ েরর িশ ণ িবভাগ 
ইেতামে  ৪  িশ ণ স  কেরেছ মেম 
জানা যায়। 

সবা দান িত িত 
(িস েজন চাটার) এর 
কমপিরক নায় উি িখত ৪  

িশ ণ ইেতামে  স  
করায় িশ ণ িবভাগেক 
ধ বাদ াপন করা হেলা।

২



৭। সবা দান 
িবষেয় ক 
হা ারগেনর 

সােথ 
অবিহতকরণ 
সভা আেয়াজন।

সবা দান িবষেয় ক হা ারগেনর সােথ 
অবিহতকরণ সভা আেয়াজেনর িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। সবা দান 

িত িত বা বায়ন কাযপিরক নায় 
২০২১-২০২২ অথ বছের ২  সভা অ ােনর 
িবষয় উে খ রেয়েছ। সবা দান িবষেয় ক 
হা ারগেণর সােথ ইিতমে  পউকা িবভাগ 

এবং িনমাণ ও র ণােব ণ ইউিনেট এক  
কের মাট ২  সভা অ ি ত হেয়েছ। অপর 
সভা  হেব সং হ এবং সরবরাহ ব ন ও 
িবপণন িবভােগর কাদার/ সবরাহকারীগেনর 
সম েয়।

আগামী এি ল মােস অপর 
সভা  সং হ এবং সরবরাহ, 
ব ন ও িবপণন িবভাগ 
আেয়াজন করেবন। 

১। সদ  
সিচব,
সবা দান 
িত িত 

কিম  
২। 
পিরচালক, 
সবিব ও 
সং হ 
িবভাগ। 

  আর কান আেলাচনা না থাাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ জামাল হােসন 
অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া

িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৬১.১৮.০০৬.২০.১২৮ তািরখ: 
৩১ মাচ ২০২২

১৭ চ  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৭) আ িলক খা  িনয় ক (সকল)
৮) ত াবধায়ক েকৗশলী, িনমাণ ও র ণােব ণ ইউিনট (িসএমইউ), খা  অিধদ র
৯) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  অিধদ র
১০) ই া র , িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
১১) জলা খা  িনয় ক, (সকল)
১২) শাসিনক কমকতা, নজারত শাখা, খা  অিধদ র
১৩) অিফস কিপ/মা ার নিথ, অভ রীণ িনরী া িবভাগ

 

মাঃ সিল ল আজম 
অিতির  পিরচালক

৩


