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মবষয়: “পকাম্পামনর গ্রাহক পসবা প্রদান প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন চাট টার)" েমরবীক্ষণ ও হালনাগানকরণ সাংক্রান্ত কমিটির ১ি সভার কার্ টমববরণী। 

 

   

সভােমি : প্রস্টকৌ. খান পিাহাম্মদ জামকর পহাসাইন, উে-িহাব্যবস্থােক (আরমিমি, মসস্টলট-পিস্টট্রা) । 

িামরখ : ২৩ আগস্ট ২০২১ । 

সিয় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা । 

স্থান : পকাম্পামনর প্রধান কার্ টালস্টয়র কমিটি কক্ষ । 

উেমস্থি সদস্য : কমিটির সকল সদস্যবৃি। 

 

পকাম্পামনর প্রধান কার্ টালস্টয়র কমিটি কস্টক্ষ গি ২৩ আগস্ট ২০২১ িামরখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় প্রস্টকৌ. খান পিাহাম্মদ জামকর পহাসাইন, উে-

িহাব্যবস্থােক (আরমিমি,মসস্টলট-পিস্টট্রা) এ্র সভােমিস্টে “পকাম্পামনর গ্রাহক পসবা প্রদান প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন চাট টার)" েমরবীক্ষণ ও হালনাগানকরণ 

সাংক্রান্ত কমিটির ১ি সভা অনুমিি হয়। সভােমি সভায় উেমস্থি কি টকিটাগনস্টক স্বাগি জামনস্টয় সভার কাজ শুরু কস্টরন। সভার আস্টলাচয মবষয়ামদ ও 

গৃমহি মসদ্ধান্তসমূহ মনম্নরুপ:  

 

  ক্রমিক নাং আস্টলাচনা মসদ্ধান্ত ব্যবস্থা গ্রহণকারী 
(১) (২) (৩) (৪) 

০১। পকাম্পানীর বর্তিান গ্রাহক পসবা 

প্রদান প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন 

চাট টার) পপট্রাবাাংলার 

মবমনট্দ তশনা পিার্াট্বক মনয়মির্ 

হালনাগান করণ। 

1) পকাম্পামনর ওট্য়বসাইট্ে প্রকামশর্ বর্তিান গ্রাহক পসবা প্রদান 

প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন চাট টার)-এর কলাি ৭-এ “নদাময়ত্বপ্রাপ্ত 

কি তকর্তার পদবী, পেমলট্ ান নম্বর ও ই-পিইল ঠিকানা ক্রমিক 

নাং- ৫.০.৩ -পেট্ক পেট্ন পনয়া পেট্র্ পাট্র ” বাকযটি সাংযুক্ত 

করার মবষট্য় সভায় সকট্ল একির্ পপাষন কট্রন;  

2) পকাম্পামনর ওট্য়বসাইট্ে প্রকামশর্ বর্তিান গ্রাহক পসবা প্রদান 

প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন চাট টার)-এর কলাি ৮-এ “উর্দ্তর্ন 

কি তকর্তার পদবী, পেমলট্ ান নম্বর ও ই-পিইল ঠিকানায় “ 

সাংমিষ্ট আমবকা-প্রধান ”–পক বাদ মদট্য় িহাব্যবস্থাপক 

(মবপণন-উত্তর/মবপণন-দমিণ) ও উপ-িহাব্যবস্থাপক (আরমিমি, 

মসট্লে-পিট্রা/মসট্লে/পিৌলভীবাোর/হমবগঞ্জ)-এর পদবী 

অন্তর্ভ তক্ত এবাং ক্রমিক নাং- ৫.০.৩–এ বমন তর্ কি তকর্তাট্দর 

পেমলট্ ান নম্বর ও ই-পিইল ঠিকানা অন্তর্ভ তক্ত করার মবষট্য় 

সভায় মসর্দ্ান্ত গৃহীর্ হয়। 

“পকাম্পামনর গ্রাহক পসবা প্রদান 

প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন চাট টার)" 

েমরবীক্ষণ ও হালনাগানকরণ 

সাংক্রান্ত কমিটি। 

০২। পকাম্পামনর “অভযন্তমরন পসবা 

প্রদান প্রমর্শ্রুমর্” প্রণয়ন । 

পপট্রাবাাংলার অন্যান্য পকাম্পামন ও মবমভন্ন সরকারী প্রমর্ষ্ঠাট্নর 

আদট্ল োলালাবাদ গ্যাট্সর েন্য একটি খসড়া “ অভযন্তমরন পসবা 

প্রদান প্রমর্শ্রুমর্ ” প্রণয়ট্নর মবষট্য় এবাং এলট্িয পকাম্পামনর 

মিমভশন/মিপাে তট্িন্টসমূহ পেট্ক প্রট্য়ােনী র্থ্য সাংগ্রট্হর মবষট্য় 

সভায় মসর্দ্ান্ত গৃহীর্ হয়। 

1) “পকাম্পামনর গ্রাহক পসবা প্রদান 

প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন চাট টার)" 

েমরবীক্ষণ ও হালনাগানকরণ 

সাংক্রান্ত কমিটি; 

2) পকাম্পামনর অভযন্তমরন পসবা 

প্রদানকারী মিমভশন/ মিপাে তট্িন্ট/ 

শাখাসমূহ। 

০৩। পকাম্পামনর “ প্রামর্ষ্ঠামনক পসবা 

প্রদান প্রমর্শ্রুমর্ ” প্রণয়ন । 

পপট্রাবাাংলার অন্যান্য পকাম্পামন ও মবমভন্ন সরকারী প্রমর্ষ্ঠাট্নর 

আদট্ল োলালাবাদ গ্যাট্সর েন্য একটি খসড়া “ প্রামর্ষ্ঠামনক পসবা 

প্রদান প্রমর্শ্রুমর্ ” প্রণয়ট্নর উট্যাগ গ্রহট্ণর মবষট্য় সভায় মসর্দ্ান্ত 

গৃহীর্ হয়। 

“পকাম্পামনর গ্রাহক পসবা প্রদান 

প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন চাট টার)" 

েমরবীক্ষণ ও হালনাগানকরণ 

সাংক্রান্ত কিাটি। 

০৪। অাংমশেনট্দর সাট্ে ির্ 

মবমনিয় সভার আট্য়ােন। 

পকাম্পামনর অাংমশেনট্দর সাট্ে আট্লাচনা অনুষ্ঠান পকাম্পামনর 

আমবকা/মরমেয়নাল মিমিমবউশন মিপাে তট্িন্ট (আরমিমি) সমূহ ও 

পকাম্পামনর মবপণন মিমভশনসমূহ পেট্ক আট্য়ােন করা পেট্র্ পাট্র 

িট্ি ত সভায় আট্লাচনা ও প্রােমিক মসর্দ্ান্ত গৃহীর্ হয়। 

১) মবপণন মিমভশন (উত্তর/দমিণ); 

২) আরমিমি (মসট্লে-পিট্রা/ মসট্লে 

/পিৌলমভবাোর /হমবগঞ্জ); 

৩) সকল আমবকা। 

 

 

 
চলিান পার্া-০২ 



 

পার্া-০২ 

 

 
(১) (২) (৩) (৪) 

০৫। পকাম্পামনর “গ্রাহক পসবা প্রদান 

প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন চাট টার)” 

পমরমবিণ। 

পকাম্পামনর বর্তিান “গ্রাহক পসবা প্রদান প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন 

চাট টার)” কমিটি কর্ততক পমরমবিণ পূব তক মরট্পাে ত িহাব্যবস্থাপক 

(পমরকল্পনা) িট্হাদয় বরাবর পপ্ররট্ণর েন্য সভায় মসর্দ্ান্ত গৃহীর্ হয়। 

“পকাম্পামনর গ্রাহক পসবা প্রদান 

প্রমিশ্রুমি (মসটিস্টজন চাট টার)" 

েমরবীক্ষণ ও হালনাগান করণ 

সাংক্রান্ত কিাটি। 

 

সভায় আর পকান আট্লাচয মবষয় না োকায় সভােমি উেমস্থি সকলস্টক ধন্যবাদ জামনস্টয় সভার সিামি পঘাষনা কস্টরন। 

 

 

 
 

 


