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ারক নং:  ১২.০৪.০০০০.০০৭.০৫.০০৫.১৯ - ২৩২৩ (ক)                                              তািরখ: ১০/১২/২০২০ ি .।  
 

বীজ ত য়ন এেজ ীর সবা দান িত িত হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন কিম  ক ক অবিহতকরণ সভার কাযিববরণী  
 

তািরখ  : ০৭/১২/২০২০ ি ., সময়: বলা ১২.০০ ঘ কা । 
ান  : পিরচালক মেহাদেয়র অিফস ক , বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র। 

সভাপিত  : আব র রা াক, পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র। 
উপি িত  : পিরিশ  “ক” 
 

আেলাচ  িচ: 
 

১) সং ার সবা দান িত িত হালনাগাদকরণ।  
২) মাঠ পযােয়র কাযালেয়র সবা দান হালনাগাদকরণ। 
৩) িবিবধ । 
 

পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী এবং সভাপিত মেহাদেয়র অ মিত েম আহবায়ক, সবা দান দান িত িত বা বায়ন ও 
পিরবী ণ কিম  সভা  কেরন। িতিন ড. মা: হাসা ল কবীর কামালী, িসিনয়র িনং অিফসার ও সদ  সিচবেক আেলাচ িচ অ যায়ী 
আেলাচনার জ  িনেদশনা দান কেরন। উপি ত সদ , বীজ ত য়ন এেজ ীর সবা দান িত িত িবষেয় আেলাচনা কেরন। িব ািরত 
আেলাচনা শেষ সবস িত েম িন িলিখত িস া  হীত হয়: 

. 
নং 

আেলাচনার িবষয়ব  ও আেলাচনা হীত িস া  বা বায়নকারী 
ক প  

১. সং ার সবা দান িত িত হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন : এ িবষেয় সদ  সিচব 
সভােক জানান য, সং ার সবা দান িত িত হালনাগাদ করা েয়াজন। 

শাসিনক ভবেনর বািহের য িস েজন চাটার দশন করা রেয়েছ। তা হালনাগাদ 
করা জ রী। হালনাগাদ ত  স িলত িস েজন চাটার তরী ও দশেনর জ  

েমর সকলেক দািয়  দান করা যেত পাের। ন ন হালনাগাদ ত িস েজন 
চাটার েতর জ  িক পিরমাণ অথ খরচ হেত পাের তার ত  সং েহর জ  
জনাব মা: নজ ল ইসলাম, কয়ারেটকার, বীজ ত য়ন এেজ ীেক দািয়  দান 
করা যেত পাের। হালনাগাদ ত সবা দান িত িত অব ই ১৮/১২/২০২০ ি . 
তািরেখর েবই দশেনর ব া করা েয়াজন।   

১। সদর দ ের দশেনর জ  ০৭ (সাত) 
কলাম িবিশ  হালনাগাদ ত িস েজন 
চাটার ত করেত হেব। 
২। দািয় া  কমকতার ত ািদ পদিব 
অ যায়ী হালনাগাদ করেত হেব। 
৩। হালনাগাদ ত িস েজন চাটার 
আবি কভােব ১৮/১২/২০২০ ি . তািরেখর 

েবই দশেনর ব া করেত হেব। 

কিম র সদ  

২. মাঠ পযােয়র কাযালেয়র সবা দান হালনাগাদকরণ : এ সে  সদ  সিচব 
সভােক বেলন য, মাঠ পযােয়র সবা দান িত িত ইউিনফম হওয়া েয়াজন। 
স লে  মাঠ পযােয়র িস েজন চাটার এ য সকল ত  সংেযািজত হেব তা সদর 

দ র হেত িনধারন করার িবষেয় উপি ত সকেল একমত পাষন কেরন।   

মাঠ পযােয়র কাযালেয় দশেনর জ  
একই কাঠােমািভি ক িস েজন চাটার সদর 
দ র হেত িনধারণ করেত হেব। 

সবা দান 
িত িত 

বা বায়ন ও 
পিরবী ণ কিম  

 

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সবা দান দান িত িত বা বায়ন ও পিরবী ণ কিম  সকল সদ েক ধ বাদ 
জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা কেরন । 
  
 
 
 
 
 
 
 
িবতরণ - াতােথ ও কাযােথ ( জ তার িভি েত নয়): 
১.  অিতির  পিরচালক ( শাসন ও অথ)/ (মাঠ শাসন, পিরক না ও মিনটিরং), বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র। 
২.  উপপিরচালক (মান িনয় ণ), বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র। 
৩. ধান বীজ ি িবদ, কি য় বীজ পরী াগার, বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র। 
৪. িসিনয়র িনং অিফসার, বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র। 
৫. অিতির  উপপিরচালক (মাঠ শাসন, পিরক না ও মিনটিরং), বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র। 
৬. কাশনা অিফসার, বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র। 
৭. কয়ারেটকার, বীজ ত য়ন এেজ ী, গাজী র। 

          ১০/১২/২০২১ 

আব র রা াক 
পিরচালক 

ফান: 492৭২২০১ 
           dir.sca.gov.bd@gmail.com 
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mailto:dir.sca.gov.bd@gmail.com

