
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

সমবায় অিধদ র 
এমআইএস

“ব ব র দশন,
সমবােয় উ য়ন“

সবা দান িত িত িবষয়ক পিরবী ণ কিম র মসভার কাযিববরণী

সভাপিত অ ন মার সরকার 
অিতির  িনব ক

সভার তািরখ ২৬ জা য়াির ২০২৩ রাজ হ িতবার
সভার সময় সকাল ১১:৩০ টা

ান ম াটফম
উপি িত সভায় উপি ত কমকতােদর তািলকা ‘ক’ ত দিশত হেয়েছ।
সমবায় অিধদ েরর সবা দান িত িত কমপিরক না বা বায়ন সং া  পিরবী ণ কিম র ৩য় মািসক সভা অিতির
িনব ক (অিডট ও আইন), অত.দা. (ইিপিপ) ও আহবায়ক এর সভাপিতে  অ ি ত হয়। 

২.উপি ত ম াউেড এ সং  সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। অতঃপর িতিন আেলাচনা  করার
জ  সমবায় অিধদ েরর সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র ফাকাল পেয়  কমকতােক সভার আেলাচ িচ অ যায়ী
উপ াপেনর জ  অ েরাধ করা হয়।

৩.সভাপিতর অ মিত েম ফাকাল পেয়  কমকতা জানান য, মি পিরষদ িবভােগর কমপিরক নার িনেদশনার আেলােক ধান
কাযালেয়র ২য় মািসক অ গিত উপ াপন করা হয়, যা িন প:

::নন :: আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় বা বায়নবা বায়ন   অ গ িতঅ গিত
০১. মািসক িভি েত সবা দান

িত িত সং া  পিরবী ণ
কিম  নগঠন

২য় মািসেক কিম  নগঠন করা হেয়েছ এবং ত  বাতায়েন কাশ করা
হেয়েছ।

০২. মািসক িভি েত সবা দান
িত িত সং া  পিরবী ণ

কিম র িস া  বা বায়ন 

পিরবী ণ িতেবদন ও বা বায়ন িতেবদন িনব ক ও মহাপিরচালক
মেহাদেয়র অ ায়েনর মা েম িবগত ০৪-০১-২০২৩ তািরেখ সিচব, প ী
উ য়ন ও সমবায় িবভােগ ওয়াড ফাইল ও িপিডএফ ফাইল রণ করা
হেয়েছ।

০৩. সবা দান দান িত িত
িবষেয় আওতাধীন
দ র/সং ার সম েয়

মািসক িভি েত সভা
আেয়াজন।

আওতাধীন কাযালেয়র সম েয় ২য় মািসক সভা আেয়াজন করা হয় এবং
সভার কাযিববরনী রণ করা হেয়েছ।

০৪. মািসক িভি েত সবা দান
িত িত হালনাগাদকরণ

প ী উ য়ন ও সমবায় িবভােগর িনেদশনার আেলােক সবা দান িত িত
জাতীয় ত  বাতায়েনর িনধািরত যায়গায় ন নভােব হালনাগাদ করা
হেয়েছ।

০৫. সবা দান িত িত িবষয়ক
কমশালা/ সিমনার/ িশ ণ
আেয়াজন।

সময় তার কারেণ সিমনার/ িশ ণ আেয়াজন করা স ব হয়িন।

০৬. সবা দান িত িত িবষেয়
কেহা ারগেণর সম েয়

সভা আেয়াজন

িবগত ২৯.১১.২০২২ তািরেখ ভা য়ািল িম া জলার
কমকতা/কমচাির , উপেজলা সমবায় কমকতা , িম া জলার
সমবায়ী  ও শীল সমােজর িতিনিধর সম েয় অংশীজেনর সভা
আেয়াজন করা হয় এবং কাযিববরণী রণ করা হেয়েছ।

১



সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া  হীত হয়:

:ন: আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
০১. মািসক িভি েত সবা দান

িত িত সং া  পিরবী ণ
কিম  নগঠন

ধান কাযালেয়র িসিস কিম র কমকতা  পিরবতন
হবার ি েত ত সমেয়র মে  কিম  নগঠন
করেত হেব।
আওতাধীন কাযালয়ও অ প ব া হণ করেত
হেব। 

ধান
কাযালেয়র উপ
িনব ক
( শাসন);
িবভাগীয় সমবায়
কাযালয় (সকল)
এবং বাংলােদশ
সমবায়
একােডিম,

িম া।
০২. মািসক িভি েত সবা

দান িত িত সং া
পিরবী ণ কিম র িস া
বা বায়ন 

মাঠ কাযালয় েলা বা বায়ন অ গিত সং া  ৩য়
মািসক পিরবী ণ িতেবদন ধান কাযালেয় এবং
ধান কাযালেয়র িসিস কিম  প ী উ য়ন ও সমবায়

িবভােগ িনধািরত সমেয়র মে  রণ করেত হেব।
িনধািরত সমেয়র পের পিরবী ণ িতেবদন রণ
করা হেল আ পািতক হাের ন র কতন করা হেব।

ধান
কাযালেয়র িসিস
কিম , িবভাগীয়
সমবায় কাযালয়
(সকল) এবং
বাংলােদশ
সমবায়
একােডিম,

িম া।
০৩. সবা দান দান িত িত

িবষেয় আওতাধীন
দ র/সং ার সম েয়

মািসক িভি েত সভা
আেয়াজন।

িত মােস ধান কাযালেয়র সবা দান িত িত
পিরবী ণ কিম  তার অধীন  িবভাগীয় সমবায়
কাযালয় (সকল) এবং বাংলােদশ সমবায় একােডিম,

িম া এর সােথ সভা এবং িবভাগীয় সমবায় কাযালয়
(সকল) এবং বাংলােদশ সমবায় একােডিম, িম া
তার আওতাধীন কাযালেয়র সােথ সভা আহবান
করেবন এবং কাযিববরণী ত করেত হেব।

সমবায়
অিধদ র,
িবভাগীয় সমবায়
কাযালয় (সকল)
এবং বাংলােদশ
সমবায়
একােডিম।

০৪.০৪. মািসক িভি েত সবা
দান িত িত

হালনাগাদকরণ

মািসক িভি েত সবা দান িত িত হালনাগকরণ
জাতীয় ত  বাতায়েনর পাতায় অথবা কে ে র
িস েজন চাটাের কাঠােমা অ যায়ী তির করেত হেব।

সমবায়
অিধদ র,
িবভাগীয় সমবায়
কাযালয় (সকল)
এবং বাংলােদশ
সমবায়
একােডিম।

০৫.০৫. সবা দান িত িত
িবষয়ক
কমশালা/ সিমনার/ িশ ণ
আেয়াজন।

চলিত মােস স ব হেল ২  কমশালার আেয়াজন
করা হেব।

ধান
কাযালেয়র িসিস
ফাকাল পেয়
কমকতা

০৬ .০৬ . সবা দান িত িত
িবষেয় কেহা ারগেণর
সম েয় সভা আেয়াজন

য সকল কাযালয় িবগত ষা িসেক ১ ও অংশীজেনর
সভা আেয়াজন কেরিন সসকল কাযালয়
আবি কভােব ৩য় মািসেকর মে  ১  ও পরবত

মােস ১  কের অংশীজেনর সভা আেয়াজন করেত
হেব।

িবভাগীয় সমবায়
কাযালয় (সকল)
এবং বাংলােদশ
সমবায়
একােডিম।

২



সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মসভায় সং  সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা
হয়।

 

অ ন মার সরকার 
অিতির  িনব ক

ারক ন র: ৪৭.৬১.০০০০.০৪৪.১৮.০০২.২১.২৮ তািরখ: 
৩০ জা য়াির ২০২৩

১৬ মাঘ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  িনব ক, সিমিত ব াপনা অিধশাখা, সমবায় অিধদ র
২) অ , বাংলােদশ সমবায় একােডিম, িম া
৩) িবভাগীয় -িনব ক, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র/ময়মনিসংহ
৪) উপ-িনব ক, শাসন, সমবায় অিধদ র
৫) উপ-িনব ক, অথ, সমবায় অিধদ র
৬) উপ-িনব ক, িষজ িশ  শাখা, সমবায় অিধদ র
৭) িনব ক ও মহাপিরচালক এর একা  সহকারী, িনব ক ও মহাপিরচালেকর দ র, সমবায় অিধদ র (িনব ক ও
মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

 

মা: আব ল ওয়ােহদ 
উপ-িনব ক

৩





সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক ৩য় েভায় উপতিি আহবায়ক ও স াকাল পয়য়ন্ট কর্ মকিমাবৃয়ের হাতিরা শীট 

েভার িাতরখ:  ২৬ িানুয়াতর ২০২৩                                                              েভার ের্য়: েকাল ১১:৩০ ঘটিকা 

(সিেষ্ঠিার তভতিয়ি নয়হ) 

ক্র:ন: কার্ মালয়য়র নার্ নার্ ও পদতব সর্াবাইল নম্বর স্বাক্ষর/উপতিতি 

০১. তবভাগীয় ের্বায় কার্ালয়, 

ঢাকা 

নূর-ই-িান্নাি, উপ তনবন্ধক ০১৭১৬-২১৯৮৬৭ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

০২. িয়নাল আয়বতদন, পতরদশ মক ০১৯১২-৭৮৩৭৪০ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

০৩. তবভাগীয় ের্বায় কার্ালয়, 

রািশাহী 

 

সর্াোঃ নুরুন্নবী, যুগ্ম তনবন্ধক (অ.দা.) ০১৭৫৮-৪৪৯৩৯৪ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

০৪. সুশান্ত রায়, পতরদশ মক ০১৭২২-৬১৯০০২ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

০৫. তবভাগীয় ের্বায় কার্ালয়, 

চট্টগ্রার্ 

 

আশীষ কুর্ার বড়ুয়া, যুগ্মতনবন্ধক ০১৭১৭-৫৪৫৭০১ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

০৬. কাতনি  ায়ির্া, উপ তনবন্ধক ০১৭১৭-৯৭৬৫৯৭ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

০৭. তবভাগীয় ের্বায় কার্ালয়, 

খুলনা 

 

সর্াোঃ তর্িানুর রহর্ান, যুগ্ম তনবন্ধক ০১৭১১-৮৪৩৬৬৭ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

০৮. র্াসুদা পারভীন, উপ তনবন্ধক ০১৭১২-৯৯৫৭৬০ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

০৯. তবভাগীয় ের্বায় কার্ালয়, 

বতরশাল 

 

মুহাম্মদ আব্দুল্লা আল র্ামুন, যুগ্ম তনবন্ধক ০৮১৭-০৮৬৩১৪ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

১০. সর্াহাম্মদ সর্াস্ত া, উপ তনবন্ধক ০১৭১২-৫৬৭৬৮৯ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

১১. তবভাগীয় ের্বায় কার্ালয়, 

রংপুর 

মুহাম্মদ শাতহনুর ইেলার্, উপ তনবন্ধক ০১৭৩১-৩৩৯৩২৮ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

১২. তবভাগীয় ের্বায় 

কার্ালয়,তেয়লট 

 

িাতনর্ রহর্ান, েহকারী তনবন্ধক ০১৮৭৩-৭০২০০০ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

১৩. সর্া:  য়োল, পতরদশ মক ০১৭১৬-৭৬৫৭২৫ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

১৪. তবভাগীয় ের্বায় কার্ালয়, 

র্ংর্নতেংহ 

 

সর্াহাম্মদ েত কুল ইেলার্, যুগ্ম তনবন্ধক 

(অ.দা.) 

০১৭১২-১৫৫০৮৫ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

১৫. িাকীয়া সুলিানা, েহ. তনবন্ধক ০১৭১১-৩৭০৪৮৯ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

১৬. বাংলায়দশ ের্বায় 

একায়েতর্, কুতর্ল্লা 

সর্া: ওর্র  ারুক, গয়বষণা েহকারী ০১৭১৬২২৬১৬৯ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

১৭. ের্বায় অতিদপ্তর, ঢাকা সর্া: আবদুল ওয়ায়হদ, উপ তনবন্ধক ০১৭১২-২৬০০৮১ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

১৮. ের্বায় অতিদপ্তর, ঢাকা তরক্তা দি, যুগ্ম তনবন্ধক ০১৫৫২-৪৫৯১৬০ জুর্ প্লাট য়র্ ম 

 

 

 



 


