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সভার ন াটিশ 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ন ৌশল  র্ ম-পরর ল্প া, ২০২২-২০২৩ এর আওতায় সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষদয় আওতািীন েপ্তর/সাংস্থার সমন্বদয় 

ত্রৈমারসক রভরিদত ১ম সভা আগামী 06/09/202২ রি. তাররখ সরাজ মঙ্গলবার সদবা ০1.0০ ঘটিকার সময় মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট 

রবভাগ, রসদলট- এর রবভাগীয় েপ্তদরর সদেলন কদে অনুরিত হদব। উক্ত সভায় র্থাসমদয় উপরস্থত থাকার জন্য সাংরিষ্ট সকলদক 

অনুদরাি করা হদলা। 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                       (সমাোঃ আদনায়ার সহাদসন) 

উপপররচালক 

মৎস্য অরিদপ্তর, রিললট রিভাগ, রিললট। 

স ান-02996636157 

ই-সমইল : ddsylhet@fisheries.gov.bd 

 

1। সজলা মৎস্য অর সার, রসদলট/ সুনামগঞ্জ/ হরবগঞ্জ/ সমৌলভীবাজার।  

২। রসরনয়র সহকারী পররচালক, উপপররচালদকর কার্ যালয়, মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট। 

৩। রসরনয়র সহকারী পররচালক, সজলা মৎস্য কম যকতযার কার্ যালয়, রসদলট/সুনামগঞ্জ/হরবগঞ্জ/সমৌলভীবাজার। 

৪। সহকারী পররচালক, উপপররচালদকর কার্ যালয়, মৎস্র্ অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট। 

৫। রসরনয়র উপদজলা মৎস্য কম যকতযা, সকল রসদলট/ সুনামগঞ্জ/ হরবগঞ্জ/ সমৌলভীবাজার। 

৬। উপদজলা মৎস্য কম যকতযা, সকল রসদলট/ সুনামগঞ্জ/ হরবগঞ্জ/ সমৌলভীবাজার। 

৭। খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপােন খামার, খারেমনগর, সগালাপগঞ্জ রসদলট/ সমৌলভীবাজার/ শাদয়স্তাগঞ্জ, হরবগঞ্জ। 

8। হযাচারর অর সার, কাপ য হযাচারর কমদেক্স, নবীগঞ্জ, হরবগঞ্জ/ শারিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ। 

৯। জনাব-------------------------------------------------, মৎস্য চাষী/ মৎস্য খাদ্য রবদেতা/মৎস্যজীরব/ হযাচারী মারলক/অন্যান্য।   

 

সেয় অবগরত ও কার্ যাদথ য সপ্ররণ করা হদলা (ত্রজযিতার রভরিদত নয়):  

১। মহাপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা। 

২। অর স নরথ। 
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উপপররচালদকর কার্ যালয়, মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট এর েপ্তদর সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন রবষদয়                                                                                                                

আওতািীন েপ্তর/সাংস্থার সমন্বদয় ত্রৈমারসক রভরিদত সভার কার্ যরববরণীোঃ 

িভাপরত: মমা: আল ায়ার ম ালি , উপপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ। 

তাররখ ও সময়: 6/09/2022, সদবা: ১.০০ ঘটিকা  

সভার স্থানোঃ উপপররচালদকর কার্ যালয়, মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট। 

উপরস্থত সেস্যবৃদের তারলকাোঃ সাংযুক্ত (পরররশষ্ট ‘ক’)। 

 

উপপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট মমা: আল ায়ার ম ালি  এর সভাপরতদে সভার কাজ শুরু করা হয়। 

সভাপরত উপরস্থত করমটির সকল সেস্যবৃেদক স্বাগত জানান। রতরন বদলন সর্ মৎস্য অরিেপ্তর সেদশর আথ য-সামারজক 

উন্নয়দনর লদেয সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত অনুর্ায়ী কাজ কদর র্াদে। রতরন সহকারী পররচালক আল-রমনান নূরদক সসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন রবষদয় অগ্রগরত সম্পদকয বক্তযব্য উপস্থাপন করদত আহ্বান জানান।     

২. সহকারী পররচালক আল-রমনান নূরদক সভাদক জানান সর্ সসবা প্রোন,   মণ্ত্ৈণালয়/ রবভাগ/েপ্তর/ সাংস্থার সসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত (রসটিদজন স চাট যার) এর প্রণয়ন সাংোি রনদে যরশকা, ২০১৭, অনুসরণ করার রনদে যরশকা রদয়দে। 

 

৩. নসবা প্রদা  প্ররতশ্রুরত (রসটিজজন্স চার্ মার)  র্ মপরর ল্প া বাস্তবায়  র জদ মরশ া, ২০২২-২৩ সভায় আলাচ া  রা হয়। সসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কম য-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ অনুসরণ করার রনদে যশনা প্রোন করা হয়।                                                                                               

রবস্তাররত আদলাচনার পর সভায় রনদনাক্ত রসদ্ধািসমূহ গ্রহণ করা হয়োঃ  

1। প্ররতটি দপ্তজরর সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কম য-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী ১র্ প্রারিজ র (জুলাই-

নসজেম্বর/২০২২) বাস্তবায়  অগ্রগরত প্ররতজবদ  উদ্ধমত্ব  অরিজস নপ্ররণসহ ওজয়বসাইজর্ দৃশ্যর্া   রার রসদ্ধাি গৃহীত হয়। 

২। পররকল্পনায় ৩নাং েরমকভূক্ত ত্রৈমারসক রভরিদত সসবাপ্রোন প্ররতশ্রুরত হালনাগােকরাসহ (আওতািীন েপ্তর/ সাংস্থাসহ) 

কার্ যেমগুদলাদত অর স প্রিানগণ ব্যরক্তগতভাদব রনরিত করদবন। 

৩। পররকল্পনায় ২নাং েরমকভূক্ত সেবা  প্ররতশ্রুরত রবষয়ে সেকয় াল্ডািগয়েি েমন্বয়ে অতযন্ত একটি অবর তকিে েভা আভযিরীন 

সসবা গ্রীতাদের সাদথ করদত হদব মসম য রসদ্ধাি গৃহীত হয়। 

পররদশদষ আর সকান আদলাচনা না থাকায় সভাপরত উপরস্থত সকল সেস্যদক িন্যবাে রেদয় সভার সমারপ্ত সঘাষণা কদরন।                                                                                                     

                                                                                                      

(লমা: আল ায়ার ম ালি ) 

উপপররচাল  

                                                                                  মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট। 

http://www.fisheries.sylhetdiv.gov.bd/
https://fisheries.portal.gov.bd/sites/default/files/files/fisheries.portal.gov.bd/page/9a9dc996_23d4_4289_a966_abbca51b0660/2021-03-11-09-40-0c118a17c58f4281c8855d707354ec45.pdf
https://fisheries.portal.gov.bd/sites/default/files/files/fisheries.portal.gov.bd/page/9a9dc996_23d4_4289_a966_abbca51b0660/2021-03-11-09-40-0c118a17c58f4281c8855d707354ec45.pdf
https://fisheries.portal.gov.bd/site/download/d7d61fcf-4a18-499b-97db-e273491bbc0f
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পররবীেণ করমটির পর্ যাদলাচনা ১ম ত্রৈমারসক সভার প্ররতদবেন 

মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট এর রসটিদজন’স চাট যার পররবীেণ করমটি কর্তযক 28/09/2022রি: তাররদখ েপ্তদরর 

এবাং ৬/০৯/২০২২ রি: তাররদখ আদয়রজত সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষদয় আওতািীন েপ্তরসমূদহর সমন্বদয় ১ম ত্রৈমারসক সভায় 

সকল েপ্তদরর রসটিদজন’স চাট যার পররবীেণ ও পর্ যাদলাচনা করা হয়। পররবীেণ করমটির পর্ যাদলাচনার আদলাদক প্ররতদবেন 

রননরূপ: 

 

 

পররবীেণকৃত রবষয়সমূহ: 

১। সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রনদে যরশকা অনুর্ায়ী রসটিদজন’স চাট যার হালনাগাে পূব যক ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ।  

 

২। রসটিদজন’স চাট যাদরর রনি যাররত কলাদমর অন্যান্য রবষয়ারে সর্মন-োরয়েপ্রাপ্ত কম যকতযার তথ্য ও অরভদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থাপনার তথ্যারেসহ প্রাসরঙ্গক তথ্যারে হালনাগােকরন। 

 

 

 

সুপাররশ: 

১। সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রনদে যরশকা অনুর্ায়ী রসটিদজন’স চাট যার হালনাগাে পূব যক মৎস্য অরিেপ্তর রসদলট রবভাদগর মাঠ 

পর্ যাদয়র স্ব স্ব েপ্তদরর ওদয়বসাইদট আপদলাড করার জন্য অনুদরাি করা হদলা। 

২। রসটিদজন’স চাট যার রনি যাররত কলামসমূদহর অন্যান্য রবষয়ারে সর্মন-োরয়েপ্রাপ্ত কম যকতযার তথ্য ও অরভদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থাপনার তথ্যারেসহ প্রাসরঙ্গক তথ্যারে হালনাগাে করার জন্য অনুদরাি করা হদলা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisheries.sylhetdiv.gov.bd/


 

 

 

 

 

 

মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলদটর রসটিদজন’স চাট যার পররবীেণ করমটি কর্তযক 28/09/2022রি: তাররদখ েপ্তদরর 

এবাং ৬/০৯/২০২২ রি: তাররদখ আদয়রজত সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষদয় আওতািীন েপ্তরসমূদহর সমন্বদয় ১ম ত্রৈমারসক সভায় 

সকল েপ্তদরর রসটিদজন’স চাট যার পররবীেণ করা হয়। সুপাররদশর আদলাদক বাস্তবায়ন প্ররতদবেন রননরূপ: 

 

 

 

 

ে. নাং পররবীেণ করমটির সুপাররদশ বাস্তবায়ন অগ্রগরত মিব্য  

১ সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রনদে যরশকা অনুর্ায়ী 

রসটিদজন’স চাট যার হালনাগাে পূব যক  

ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ 

সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত কম য-পররকল্পনা বাস্তবায়ন ও 

মূল্যায়ন রনদে যরশকা, 2022-23 অনুর্ায়ী 

রসটিদজন’স চাট যার  হালনাগাে করা হদয়দে।  

 

২ রসটিদজন’স চাট যার রনি যাররত কলামসমূদহর 

অন্যান্য রবষয়ারে সর্মন- োরয়েপ্রাপ্ত কম যকতযার 

তথ্য ও অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনার 

তথ্যারেসহ প্রাসরঙ্গক তথ্যারে হালনাগােকরন। 

সাংরিষ্ট তথ্যারে হালনাগাে করা হদয়দে।  

 

 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপপররচালদকর কার্ যালয় 

মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট। 

www.fisheries.sylhetdiv.gov.bd 
 
 

নং-৩৩.০২.০০০০.৩০৫.৭০.001.14- ৩৮২                                                             তারিখ:-29/09/22 

রবষয়: সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কম য-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর আওতায় ১ম ত্রৈমারেক পিীরবক্ষে প্ররতয়বদন 

সপ্ররণ প্রসাংদগ। 

সুৈ: সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত কম য-পররকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন রনদে যরশকা, 2022-23। 

উপযু যক্ত রবষয় ও সুদৈর সপ্ররেদত জানাদনা র্াদে সর্, সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কম য-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ অনুর্ায়ী 

১ম ত্রৈমারেক কার্ যক্রম র োয়ব সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত হালনাগাে পূব যক ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ, সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

রবষদয় আওতািীন েপ্তর সমন্বদয় সভার আদয়াজন এবাং সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষয়ক পরিবীক্ষে করমটিি প্ররতয়বদয়নি 

আয় ায়ক সুপারিশ বাস্তবােয়ন প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্র য়ে কিা  ে (করপ েংযুক্ত)।  

এমতাবস্থায় প্রথমম ত্রৈমারেয়ক উয়েরখত কার্ যক্রমেমূ  েম্পাদয়নি প্রমানক ময় াদয়েি িদয় অিগরত ও প্রলয়াজ ীয় 

ব্যবস্থা গ্র য়েি জন্য এতদেয়ে সপ্রিে কিা  য় া। 

েংযুরক্ত: বে যনা সমাতায়বক।                                                                   

 

ম াপরিচা ক 

মৎস্য অরিদপ্তি 

মৎস্য ভবন, িমনা, ঢাকা। 

 

(সমাোঃ আদনায়ার সহাদসন) 

উপপররচালক 

মৎস্য অরিেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট। 
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