
3/15/23, 3:19 PM ডাক (৩২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://dpe.nothi.gov.bd 1/2

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়

�াথিমক িশ�া অিধদ�র
www.dpe.gov.bd

�াথিমক িশ�া অিধদ�েরর �সবা �দান �িত�িত সং�া� কম �পিরক�না ২০২২-২০২৩ এর বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ সভার কায �িববরণী

সভাপিত
�সয়দ মা��ল আলম
অিতির� মহাপিরচালক

সভার তািরখ ০৬ মাচ � ২০২৩
সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘ�কা
�ান কনফাের� �ম (৬� তলায়), �াথিমক িশ�া অিধদ�র।
উপি�িত পিরিশ�-ক
আেলাচ� িবষয়:
১। দ�র/সং�া ক��ক �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন ও িস�েজন� চাট �ার হালনাগাদ;

২। �সবার মান স�েক� �সবা �হীতােদর মতামত/�সবার মান পিরবী�ণ সং�া�;

৩। িবিবধ।

            সভাপিত, অিতির� মহাপিরচালক (অিতির� সিচব), �াথিমক িশ�া অিধদ�েরর স�িত�েম সভার কাজ আর� হয়। সভায় পিরচালক�� এবং কায ��েম

সােথ সংি�� কম �কত�াগণ উপি�ত িছেলন। সভায় আেলাচ� িবষয়াবিল ধারাবািহকভােব উপ�াপেনর জ� জনাব �মাছা�দ �রাখসানা হায়দার, িশ�া অিফসার

(�শাসন) �ক িনেদ �শনা িদেল িতিন তা উপ�াপন কেরন। কায ��ম�েলা িনেয় িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�র িস�া�স�হ �হীত হয়ঃ

নং িবষয় আেলাচনা িস�া�
১ দ�র/সং�া

ক��ক �সবা
�দান
�িত�িত
বা�বায়ন ও
িস�েজন�
চাট �ার
হালনাগাদ; 

ক) সভার ��েতই �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন� চাট �ার) হালনাগাদ সং�া� মি�পিরষদ
িবভােগর �ারক নং-০৪.০০.০০০০.৮১১.২৯.০৮৪.২২.৩১, তািরখ-২৩ �ফ�য়াির ২০২৩ প��
সভায় উপ�াপন করা হয়। পে�র িনেদ �শনা অ�সাের �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন� চাট �ার)
হালনাগাদকরেণর ��ে� সাধারণ ���েলা সংেশাধন কের িস�েজন� চাট �ার ওেয়বসাইেট
আপেলাড করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। 
খ) �ািত�ািনক ও অভ��রীণ �সবা�েলা িস�েজন� চাট �ার ২০২২-২০২৩ এর আেলােক িনিদ �� সময়
সীমার মে� � � িবভাগ �থেক িন�ি� করা হে� মেম � সভায় অংশ�হণকারী কম �কত�ারা
সভাপিতেক অবিহত কেরন। �য সকল �সবা অনলাইেন বা িবিভ� ধরেনর ফেম �র মা�েম �দান
করা হয় �স সকল �সবা িন�ি�র ��ে� আেবদন/ফম �/��াব   িলংকআকাের িস�েজন� চাট �াের
সং�� করার জ� অিতির� মহাপিরচালক ও সভাপিত সংি�� পিরচালকগণেক িনেদ �শনা �দন।
লাইন িডিভশন �থেক এ ধরেনর ��াব পাওয়া �গেল পিরচালক (আইএমিড) িলংক সং�� করেণর
�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেবন মেম � সভায় আেলাচনা করা হয়। 

ক) �সবা �দান �িত�িত সং�া�
মি�পিরষদ িবভােগর প�
�মাতােবক িস�েজন� চাট �ার
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট
আপেলাড করেত হেব। 
বা�বায়ন: পিরচালক (�শাসন)

খ) �ততম সমেয়র মে� �সবা
�দান িনি�ত করেত হেব। �সবার
সােথ সংি��  িবিভ� ধরেনর
আেবদন/ফম �/��াব িলংক আকাের
িস�েজন� চাট �াের সং�� করেত
হেব।
বা�বায়ন: পিরচালক (আইএমিড)। 



3/15/23, 3:19 PM ডাক (৩২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://dpe.nothi.gov.bd 2/2

২ �সবার মান
স�েক� �সবা
�হীতােদর
মতামত/ �সবার
মান পিরবী�ণ
সং�া�;

�াথিমক িশ�া অিধদ�েরর �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না’ ২০২২-২০২৩ এর বা�বায়ন
অ�গিত যাচাইেয়র িনিম� সরাসির �সবা �হীতােদর মতামত �হেণর িনিম� এক� ছক
�ণয়ন�ব �ক �সবা �হীতােদর মতামত যাচাই হে�। অিধদ�ের আগত �সবা �ত�াশী জনাব রওনক
আ�ার, উপেজলা িশ�া অিফসার, জয়�রহাট, জনাব �মিরনা হাসানাত, সহকারী িশ�া অিফসার,
এর সােথ আেলাচনা কের তােদর মতামত গহণ করা হয়। �স মেত �দখা যায় �য, কম �কত�াগণ
িনধ �ািরত সমেয়র মে�ই িচিকৎসা �� ও অ�ায়ন �� �া� হেয়েছন। িস�েজন� চাট �ার��
অ�া� �সবা�েলা িনধ �ািরত সমেয় �দয়া হে� িক না তা পিরবী�ণ করার জ� সভাপিত সকল
পিরচালেকর �ি� আকষ �ন কেরন। 

�সবা �দান �িত�িত
কম �পিরক�না’ ২০২২-২০২৩
�মাতােবক সকল �সবা িনধ �ািরত
সমেয়র মে� �দান িনি�ত করেত
হেব। �িত ��মািসেক �সবা সং�া�
কায ��ম�েলা পিরবী�ণ কের  �সবা
সংি�� কায ��ম�েলা �রাি�ত
করেত হেব। 
বা�বায়ন: পিরচালক (সকল)। 

৩।।        িবিবধ িবষেয় আর �কান আেলাচনা না থাকায় উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষনা করা হয়।

�সয়দ মা��ল আলম
অিতির� মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৩০০.০৬.০০২.২২.১৭ তািরখ: 

১৩ মাচ � ২০২৩

২৮ ফা�ন ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :

১) পিরচালক (সকল), �াথিমক িশ�া অিধদ�র, ঢাকা।

২) সহকারী ��া�ামার, সহকারী ��া�ামার, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, (ওেয়বসাইেট িস�েজন� চাট �ার বে� আপেলােডর অ�েরাধসহ)।

৩) িবভাগীয় উপপিরচালক, �াথিমক িশ�া (সকল িবভাগ)।
৪) মহাপিরচালেকর �ি�গত সহকারী, �াথিমক িশ�া অিধদ�র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।

৫) অিতির� মহাপিরচালক/অিতির� মহাপিরচালক িপইিডিপ-৪ এর �ি�গত সহকারী, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, (অিতির� মহাপিরচালক

মেহাদয়গেণর সদয় অবগিতর জ�)।

৬) অিফস কিপ।

�মাঃ ইমা�ল ইসলাম

উপপিরচালক (অিতির� দািয়�)


