
রি েকশেনর জ  িনব ািচত উ াবনী উে ােগর তািলকা (পব-২) 

.
নং 

উ াবনী উে ােগর িশেরানাম সংি  িববরণ বা বায়নকারী 
কম কতার নাম ও 

পদিব 
১ ই সচ সবা - কােনা সচ যে র সম া দখা িদেল সই অিভেযাগ 

অথবা তারা য সবা হেন আ হী তা  অনলাইেন / 
এক  িনিদ  মাবাইল ন ের ফান কেলর মা েম 
অিভেযাগ হণ করা হেব এবং তা ওেয়ব এি েকশেন 
এি  করা হেব। 
-তাৎ নাত এক  SMS এর মা েম সহঃ 

েকৗশলী অিভেযাগ স েক অবগত হেবন এবং 
িতিন অিভেযাগ  স াদেনর জ  কম ব ন করেবন। 
-কম ব েনর সােথ সােথ তদারককারী কম কতা, 
দািয় া  ি  ও সবার আেবদনকারী SMS এর 
মা েম ক, কখন সবা  দান করেব তা জািনেয় 
দওয়া হেব। 

-অিভেযাগ িনরসেনর পর মকািনক/ দািয় া  
ি  SMS এর মা েম সহঃ েকৗশলীেক 

অবিহত করেবন অথবা ওেয়ব এি েকশেন তা এি  
করেবন। 
-সকল অস ািদত সবা/অিভেযাগ ওেয়ব 
এি েকশেন দিশ ত হেব ফেল উধ তন কম কতা 
সহেজই সবা দান মিনটিরং করেত পারেব। 
-অিভেযাগকারী সবা নং অ াযায়ী অিভেযােগর 
বতমান িক অব া তা সরাসির জানেত পারেব ফেল 
স মাতােবক তার েয়াজনীয় সচ িসিডউল তরী 

কের সচ িবধা হন করেত পারেব।  
- সবা হেনর জ  আেবদেনর সময় ও সবা দােনর 
সময়েক হার কের িত ােনর সবা দান 
কায ম ায়ন করা যােব। 

এ ক এম মিশউর 
রহমান, জলা বের  
কম কতা (িনব াহী 

েকৗশলী), 
ঠা রগ ও 

২ ষেকর িজ াসা সাধারণ ষক ভাইেয়রা য সকল কমন ে র উ র 
জানেত চায় স িল স িলত ফ ন তির কের েকর 
সেব া  িভিজ ং েস িলেয় দয়া যােত সহেজ 

ষেকর নজের আেস যমন- সার ও বীেজর দাকান, 
হােটল, মা্বাইল কল স ার, ইউিনয়ন পিরষদ 

ভবন, রা ার মাড় ইত ািদ। ফ েন েকর এক  
ায়ী ন র দয়া আেছ যার মা েম উপ সহকারী িষ 

অিফসােরর সােথ যাগােযাগ কের  সবা িনেত 
পারেবন। ফ েন আরও এক  লাল ন র যাগ করা 
যার মা েম উপেজলা িষ অিফসারেক সবা না 
পাওয়ার জ  অিভেযাগ করেত পাের। ফেল ষেকর 
যখন েয়াজন ক সই েতই িষ সবা িনি ত 
করা যােব। 

মাঃ র আলম, 
উপেজলা িষ 
কম কতা, পাট াম, 
লালমিনরহাট 



৩ আ লার চরা িব েয়র ওয়ান প 
সািভ স 

চরা আশ লা িব য় সল গঠন, কা  এলাকায় 
ানার টািনেয় জনগণেক আশ লা িব েয়র ত  

অবিহতকরণ, য়কারী ক ক িব য় সেলর িনকট 
েয়র চািহদাপ  দািখল (িনধ ািরত ফেম), িব য় 

সল ক ক তাৎ িনকভােব আশ লার ম দ 
যাচাই ব ক িস া  হণ এবং তার িনকট আশ লা 
িব য়। 

জনাব মা: শাম ল 
বারী 
কটন এে ানিম , 

লা গেবষণা 
িশ ণ ও বীজবধ ন 

খামার, র, 
গাজী র 

 


