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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয় 
 

বাংলােদশ �স� ক��প� 
 আইিস� �সল

বাংলােদশ �স� ক��পে�র �সবা �দান �িত�িত (িস�েজ� চাট �ার) বা�বায়েনর পিরবী�ণ কিম�র সভার কায �িববরণী

সভাপিত
�মাঃ �পম আেনায়ার 

 পিরচালক (অিতির� দািয়�)
সভার তািরখ ১৩ িডেস�র, ২০২১
সভার সময় িবকাল ০৩.০০ টায়
�ান পিরচালক (�শাসন) এর অিফস ক�
উপি�িত পিরিশ� "ক"

      
সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� করা হয়। সভাপিতর অ�েরাধ�েম অিতির� পিরচালক (িপএ�িড) জনাব আলতাফ �হােসন �সখ বাংলােদশ �স� ক��পে�র �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন

কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর সভায় উপ�াপন কেরন। অত:পর িব�ািরত আেলাচনাে� িন�বিণ �ত িস�া�স�হ সব �স�িত�েম �হীত হয়:

�
ম

আেলাচনা িস�া� বা�বায়
�ন

১
.

�সবা �দান �িত�িত ��মািসক িভি�েত হালনাগাদকরণ
বাংলােদশ �স� ক��পে�র  �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন, ২০২১-২০২২ এর কায ��ম ১.২ এর আওতায় �সবা �দান �িত�িত
��মািসক িভি�েত হালনাগাদকরণ িবষয়� অ�� �� রেয়েছ। বাংলােদশ �স� ক��পে�র �সবা �দান �িত�িত ��মািসক িভি�েত
হালনাগাদকরেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

বাংলােদশ �স� ক��পে�র �সবা �দান �িত�িত
��মািসক িভি�েত হালনাগাদকরেণ জ� এক�
কম �শালা আেয়াজন করেত হেব। 

পিরচাল
ক
(�শাসন
)

২
.

িডিজটাইজ�ত প�িতেত কায � স�াদেনর অিভ�তা সনদ �দােনর িবষয়� বাংলােদশ �স� ক��পে�র �সবা �দান �িত�িতর
নাগিরক �সবায় অ�� ��করণ
বাংলােদশ �স� ক��পে� কায � স�াদনকারী �কাদার �িত�ান স�হেক িডিজটাইজ�ত প�িতেত তােদর কায � স�াদেনর অিভ�তা
সনদ �দােনর িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। �স ��ি�েত �কাদােরর কায � স�াদেনর অিভ�তা সনদ �দােনর িবষয়�
বাংলােদশ �স� ক��পে�র �সবা �দান �িত�িতর নাগিরক �সবায় অ�� �� করার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

িডিজটাইজ�ত প�িতেত কায � স�াদেনর অিভ�তা
সনদ �দােনর িবষয়� বাংলােদশ �স� ক��পে�র
�সবা �দান �িত�িতর নাগিরক �সবায় অ�� �� করেত
হেব।

িনব �াহী
�েকৗশ
লী
(নদীশা
সন)

৩
.

�সবা �দান �িত�িত িবষয়ক �িশ�ণ আেয়াজন
বাংলােদশ �স� ক��পে�র  �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন, ২০২১-২০২২ এর কায ��ম ১.৩ এর আওতায় �সবা �দান �িত�িত
িবষয়ক �িশ�ণ আেয়াজেনর িবষয়� অ�� �� রেয়েছ। �স ��ি�েত িডেস�র/২০২১ মােসর মে� ০১ (এক) �সবা �দান �িত�িত
িবষয়ক ০১ (এক)� �িশ�েণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

িডেস�র/২০২১ মােসর মে� ০১ (এক) �সবা �দান
�িত�িত িবষয়ক ০১ (এক)� �িশ�ণ
আেয়াজন করেত হেব।

পিরচাল
ক
(�শাসন
)
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�
ম

আেলাচনা িস�া� বা�বায়
�ন

৪
.
 

�সবা �দান িবষেয় ��কেহা�ারগেণর সম�য় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন
বাংলােদশ �স� ক��পে�র  �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন, ২০২১-২০২২ এর কায ��ম ১.৩ এর আওতায় �সবা �দান িবষেয়
��কেহা�ারগেণর সম�য় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন  করার  িবষয়� অ�� �� রেয়েছ। অিতির� পিরচালক (�শাসন) সভােক
জানান �য, �ফ�য়াির/২০২২ মােস �সবা �দান িবষেয় অংশীজেনর অংশ�হেণ সভা আেয়াজেনর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

�ফ�য়াির/২০২২ মােস �সবা �দান িবষেয় অংশীজেনর
অংশ�হেণ সভা আেয়াজন করেত হেব।

অিতির
�
পিরচাল
ক
(�শাসন
)

৫
.

িডিজটাল ি�েনর মা�েম িস�েজন চাট �ার �চার
সভােক জানােনা হয় �য, বাংলােদশ �স� ক��পে�র িস�েজন চাট �ার িডিজটাল ি�েন �চােরর মা�েম জনসাধারণেক এই দ�েরর
কাজ স�েক� ধারণা �দান করা স�ব হে�। 

বাংলােদশ �স� ক��পে�র িস�েজন চাট �ার িডিজটাল
ি�েন �চােরর কায ��ম অ�হত রাখেত হেব। 

সহকারী
��া�ামা
র

 সভায় আর �কান িবষয় আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 
 

�মাঃ �পম আেনায়ার 
 

পিরচালক (অিতির� দািয়�)

�ারক ন�র: ৫০.০১.০০০০.১০৪.৩৪.০০১.২০.২১৫ তািরখ: 
 

১৫ িডেস�র ২০২১

৩০ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) পিরচালক (অিতির� দািয়�), পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
 ২) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (পিরক�না ও ঊ�য়ন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�

 
৩) অিতির� পিরচালক (অিতির� দািয়�), অিতির� পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�

 
৪) �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার, �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার (মিনটিরং) এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�

 
৫) িনব �াহী পিরচালেকর একা� সিচব, িনব �াহী পিরচালক এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
৬) িনব �াহী �েকৗশলী (চলিত দািয়�), নদীশাসন শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�

 
৭) এ�ািস��া� ��া�ামার, এ�ািস��া� ��া�ামার , বাংলােদশ �স� ক��প�

 
৮) সহকারী �মইনেট�া� ইি�িনয়ার (অিতির� দািয়�), আইিস� �সল, বাংলােদশ �স� ক��প�
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�মাঃ মা�দ �ইয়া 

সহকারী �মইনেট�া� ইি�িনয়ার (অিতির� দািয়�)


