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২০ অ হাযণ় ১৪২৯

িবষয:় মা িসকমািসক  িভি েতিভি েত   সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   সং াসং া   পিরবী ণপিরবী ণ   কিমকিম   নগঠননগঠন   সেসে ।।
মি পিরষদ িবভােগর সবা দান িত িত িবষয়ক িনেদশনা অ যায়ী, ািণস দ অিধদ েরর বািষক কমস াদন ি
(APA) ২০২২-২৩ অথবছেরর শাসন ও সং ার লক কমস াদেনর  স েহর (আবি ক) আওতায় ািণস দ অিধদ র,
বাংলােদশ, ঢাকা-এর িনে বিণত কমকতাগেণর সম েয় ২য় মািসক (অে াবর - িডেস র ২০২২) িভি েত সবা দান িত িত
সং া  পিরবী ণ কিম  নগঠন করা হেলা।

িমকিমক  নংনং কমকতারকমকতার   নামনাম   ওও  পদিবপদিব কিম েতকিম েত   অব ানঅব ান
১ ডাঃ মাঃ মাহ ল আলম ঞঁা, উপপিরচালক ( শাসন), ািণস দ অিধদ র,

ঢাকা।
মাবাইলঃ ০১৭১১১৪৬০১২

আহবায়ক ও সবা দান িত িত
িবষয়ক ফাকাল পেয়  কমকতা

২ ডাঃ দীি  রাণী পাল, উপেজলা ািণস দ কমকতা, লীভ, ড েটশন এ  িনং,
িরজাভ পদ, সং ি - শাসন শাখা, ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।
মাবাইলঃ ০১৬৮৬০০০১২৪

সদ

৩ ডাঃ মাঃ আ  হাসান লাভ , ভেটিরনাির সাজন, লীভ, ড েটশন এ  িনং,
িরজাভ পদ, ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।
মাবাইলঃ ০১৭৭০৪৯২৫১৮

সদ

৪ জনাব মাঃ শামীম হােসন, জলা ািণস দ কমকতা, লীভ, ড েটশন এ
িনং, িরজাভ পদ, আইিস  শাখা, ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।

মাবাইলঃ ০১৭১৫১৩৮৭৬৬

সদ  সিচব ও 
সবা দান িত িত িবষয়ক িবক
ফাকাল পেয়  কমকতা

কিম র কমপিরিধঃ 
১)         মািসক িভি েত সবা দান িত িত স িকত িস া  হণ ও বা বায়ন।
২)         হীত িস াে র বা বায়ন িনয়িমত পযােলাচনা।
৩)         মািসক িভি েত বা বায়ন িতেবদন রণ।

৫-১২-২০২২

িবতরণ :
১) ডাঃ মাঃ মাহ ল আলম ঞঁা, উপপিরচালক 
( শাসন), 
২) জনাব মাঃ শামীম হােসন, জলা ািণস দ 
কমকতা, লীভ, ড েটশন এ  িনং, িরজাভ পদ, 
আইিস  শাখা, ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।
৩) ডাঃ দীি  রাণী পাল, উপেজলা ািণস দ কমকতা, 
লীভ, ড েটশন এ  িনং, িরজাভ পদ, সং ি - 

ডা: মন র মাহা দ শাহজাদা
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

১



শাসন শাখা, ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।
৪) ডাঃ মাঃ আ  হাসান লাভ , ভেটিরনাির সাজন, 
লীভ, ড েটশন এ  িনং, িরজাভ পদ, ািণস দ 
অিধদ র, ঢাকা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জনাব ামল চ  কমকার, অিতির  সিচব ( শাসন) এবং সবা দান িত িত ফাকাল পেয়  কমকতা,
মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) জনাব মাঃ আ র রহমান, উপসিচব এবং সদ , সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম , মৎ  ও

ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ডাঃ মাঃ এমদা ল হক তা কদার, পিরচালক ( শাসন), ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।
৪) ড. হােসন মাঃ সিলম, ািণস দ পিরসং ান কমকতা ও APA-SDG িবষয়ক ফাকাল পেয়
কমকতা, ািণস দ অিধদ র, ঢাকা।
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