
পড়ব বই, গড়ব দশ
ব ব র বাংলােদশ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সং িত িবষযক় ম ণালয ়

গণ াগার অিধদ র 
পিরসং ান ও পাটাল শাখা

...

সভাপিত এ জ এম আ ােহল বাকী 
 পিরচালক ( সিচব)

সভার তািরখ ২৮-১২-২০২০
সভার সময় ৩.০০ ঘ কা

ান সভাক
উপি িত কমকতা /কমচারীেদর উপি িত

নংনং আ েলাচ িচআ েলাচ িচ বা ব ায়নবা ব ায়ন   স িকতস িকত   তত //আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া ব া ব ায়েনবা ব ায়েন
০১। ২০২০-২১ অথবছের ববত  

সভা (২৭-১০-২০) কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী
ঢ়ীকরণ ।

২০২০-২১ অথবছের ববত  
সভা (২৭-১০-২০) কাযিববরণী স ক হওয়ায় সংেশাধনী 
ছাড়াই ঢ়ীকরণ করা হয় । 

িস েজন চাটার েমর সকল সদ  । িস েজন চাটার ম 

০২। িস েজ স চাটােরর ( সবা দান 
িত িত )নাগিরক সবা 

হালনাগাদকরণ ।

গণ াগার অিধদ েরর ২০২০-২০২১ অথবছের 
ণীত িস েজ স চাটার ( সবা দান 
িত িত ) হালনাগাদ করার লে  নাগিরক 

সবা, দা িরক সবা ও অভ রীণ সবাস েহর নাম যাচাই 
বাচাই করা হয় এবং সবার ে  নাগিরক সবায় আেরা 
৪  সবা িফযা কামাল জাতীয় গণ াগােরর িস েজন 
চাটােরর সােথ িমল রেখ যা myGov সফটওয়াের 
অ ি  করা হেয়েছ স েলা গণ াগার 
অিধদ েরর িস েজ স চাটাের এি  করেত হেব  মেম 
সভায় আেলাচনা হয় ।

গণ াগার 
অিধদ েরর িস েজ স চাটা রররর   নাগিরক 
সবায় আেরা ৪  সবা  এিএি   করকর তত   

হ েবহ েব   ।।

লাইে িরয়ান/সহকারী 
পিরচালক
(পিরসং ান )

০৩। িস েজ স চাটােরর ( সবা দান 
িত িত )দা িরক/ ািত ািনক 

সবা হালনাগাদকরণ 

সবা হীতােদরেকেসবা দােনর লে  গণ াগার 
অিধদ েরর িস েজিস েজ   চ াট ারচ াট ার   দা িরকদা িরক//   

ািত ািনকািত ািনক  সবারসবার   মে ওমে ও  মািসকমািসক  কাযিববরনীকাযিববরনী   
ফ রমফ রম   অনলাইেনঅনলাইেন   সকলসকল   াগারাগার  (  ( ৭১৭১   গণ াগারগণ াগার  ) )   

িতিত   মােসমােস   িনধ ািরতিনধািরত   সময়সময়  স াব িমটস াব িমট   কেরকের   এএ   
িবষয়িবষয়   এিএি   করারকরার   িবষয় সভায়সভায়  আেলাচনাআেলাচনা  হয়হয়  

৭১৭১   গণ াগােররগণ াগােরর   মািসকমািসক  
কাযিববরনীকাযিববরনী   ফ রমফ রম   অনলাইেনঅনলাইেন   রণরণ   
কেরকের   স াব িমটস াব িমট   কেরকের   িবষয়িবষয়   
দা িরকদা িরক/ /  ািত ািনকািত ািনক  সবারসবার   মেমে   
এিএি   করকর তত   ।।

লাইে িরয়ান/সহকারী 
পিরচালক
(পিরসং ান )

০৪। িস েজ স চাটােরর ( সবা দান 
িত িত) অভ রীণ সবার 

কায মস হ সহজীকরণ

মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা 
অ যায়ী িস েজ স চাটােরর ( সবা দান িত িত) 
অভ রীণ সবার কায মস হ সহজীকরণ কের 
সবা হীতােদরেক সবা দােনর িনিম  সহকারী 

পিরচালেকর ( শাসন ও িহসাব) ি  আকষন করা হয় । 

িস েজ স চাটােরর ( সবা দান 
িত িত) অভ রীণ সবার 

কায মস হ সহজীকরণ করেত হেব ।

সহকারী পিরচালক
( শাসন ও িহসাব)

 সভাপিত উপি ত সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। অত:পর িতিন ২০২০-২০২১  অথবছেরর গণ াগার অিধদ েরর  বািষক কমস াদন ি  অ যায়ী
গণ াগার অিধদ েরর িস েজনিস েজন   চাটারচাটার   িব ষয় ািব ষয় া িদ উপ াপেনর জ  সদ -সিচবেক অ েরাধ জানান ।সদ -সিচব আেলাচ িচ অ যায়ী িবষয়স হ উপ াপন কেরন। িনে
আেলাচনা ও িস া স হ উপ াপন করা হেলাঃ

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

 

এ জ এম আ ােহল বাকী 
পিরচালক ( সিচব)

ারক ন র: ৪৩.২৬.০০০০.০০১.১৬.০০৪.১৮.৮৫ তািরখ: 
২৯ িডেস র ২০২০

১৪ পৗষ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক, ( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র
২) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক, শাসন ও িহসাব , গণ াগার অিধদ র
৩) সহকারী পিরচালক, উ য়ন ও আইিস  শাখা, গণ াগার অিধদ র
৪) সহকারী পিরচালক, শাসন ও িহসাব এবং র ণােব ণ শাখা, গণ াগার অিধদ র

. ১



৫) লাইে ির সহকারী,পিরচালক(লাইে ির, উ য়ন ও আই , পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ),গণ াগার অিধদ র
৬) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), মহাপিরচালেকর দ র, গণ াগার অিধদ র
৭) অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর, পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র
৮) িরিডং হল এ ািসসেট , পিরসং ান ও ওেয়ব পাটাল শাখা, গণ াগার অিধদ র

 

ফােতমা খা ন 
লাইে িরয়ান / সহকারী পিরচালক

. ২


