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রবষয়ঃ কাদজর গরতশীলতা ও উদ্ভাব ী েক্ষতা বৃরি এবাং াগররক নসবা প্ররিয়া দ্রুত ও সহজীকরদণর পন্থা উদ্ভাব ও চচ চার লদক্ষে গঠিত
‘‘ইদ াদেশ টিম’’ এর ২০-০৬-২০১৬ তাররদখ অনুরিত সোর কার্ চরববরণী।
সোপরত
তাররখ
সময়
স্থা
উপরস্থরত

: নমাঃ ররিকুল ইসলাম
অরতররক্ত সরচব, ন ৌ-পররবহ মন্ত্রণালয়
: ২০-০৬-২০১৬।
: সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
: মন্ত্রণালদয়র সোকক্ষ (েব াং-৬, কক্ষ াং-৮০৬, ৮০৮, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা)।
: পরররশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

সোপরত উপরস্থত সকলদক স্বাগত জার দয় সোর কাজ শুরু কদর । সোপরত কাদজর গরতশীলতা ও উদ্ভাব ী েক্ষতা বৃরি এবাং
াগররক নসবা প্ররিয়া দ্রুত ও সহজীকরদণর পন্থা উদ্ভাব ও চচ চার লদক্ষে করণীয় সম্পদকচ আদলাকপাত কদর । অতঃপর উপসচিব (প্রশাসন)
গত সভার কার্ যচববরণী উপস্থাপন কররন। এ প্রপ্রচিরত সোয় মন্ত্রণালরের উদ্ভাবনী িি যার রবষদয় রবস্তাররত আদলাচ া হয় এবাং র ম্নবরণ চত
রসিান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ
(1)

ন ৌ-পররবহ মন্ত্রণালদয়র সকল কমযকতযা/কমযিারীর বারোডাটা ওরেবসাইরট আপরলাড কররত হরব। প্রপ্রাগ্রামামার সভাে
আরলািনাক্ররম চূড়ান্তকৃত ছরক সকলরক বারোডাটার সফটকচপ ই-প্রমইল/রপনড্রাইরভর মাধ্যরম প্রপ্ররণ কররবন। উক্ত
বারোডাটার সফটকচপ পূরণ করর সকল কমযকতযা/কমযিারী প্রপ্রাগ্রামামাররক ই-প্রমইল/রপনড্রাইরভর মাধ্যরম প্রপ্ররণ কররবন।

(2)

মাননীে মন্ত্রী মরহাদে ও সচিব মরহাদরের দদচনক কমযসূচি ব্যচক্তগত কমযকতযা চলচিতভারব প্রপ্রাগ্রামামাররক অবচহত
কররবন। প্রপ্রাগ্রামামার উক্ত কমযসূচি ওরেবসাইরট রিসদে করারবন।

(3)

মন্ত্রণালদয় একটি তথ্য ব্যাাংক (ই দিা ব্যাাংক) প্ররতিা করদত হদব। এ জন্য বারটি সাংস্থাদক রত টি োদগ োগ কদর
র ম্নরূপ রত সেস্য রবরশষ্ট একটি ই দিা ব্যাাংক তথ্য সাংগ্রদহর করমটি করদত হদব। বারণজে উইাং এর োরয়দে নবগম
জাজরী াহার, রসর য়র সহকারী সরচব (পায়রা), উন্নয়ণ উইাং এর োরয়দে জ াব নমাঃ মদ ায়ার নহাদস , উপসরচব
(বারণরজেক), প্রশাস উইাং এর োরয়দে জ াব শাহ্ এস, এম হারববুর রহমা হারকম তথ্য সাংগ্রহ করদব । উদেখ্য,
করমটি যুগ্মসরচব জ াব নমাঃ নেলওয়ার হায়োর কর্তচক প্রেত্ত তথ্য সাংগ্রদহর ছক ব্যবহার করদব এবাং তাঁর র দে চশ া ও
পরামশচ নমাতাদবক কাজ করদব ।

(৪)

লঞ্চ-রিমাদরর ছাদে ১-২ শত গজ ররশ রেদয় োরিক কদেই াদর নেঁদে রাখদত হদব র্াদত লঞ্চ বা রিমার ডুদব নগদলও
উক্ত কদেই ারটি নেদস থাকদব। এদত ডুবন্ত লঞ্চটির অবস্থা নবাঝা র্াদব। রসিান্ত বাস্তবায়দ BIWTA, BIWTC,
DOS, CPA, MPA, PPA েপ্তরদক পত্র প্রো করদত হদব।

(৫)

ইোরদ ট ও ইোরকম লাই রক্ষাদথ চ ইঁদুর র েদ র জন্য ‘গ্লু’ ব্যবহার র রিত করদত হদব। নিার ই চাজচ উহা র রিত
করদব এবাং রসসস (প্রশাস -১) তোররক করদব ।

(৬)

সকল কমচকতচাদক স্মাট চ নিা ব্যবহার করদত হদব এবাং নমাবাইদল ইদমা, োইবার ও স্কাইরপ ই িল থাকদত হদব। উক্ত
ইন্সটলকৃত ইদমা, োইবার ও স্কাইরপ ইন্সটলকৃত নমাবাইল ম্বদরর একটি তারলকা সকলদক রেদত হদব র্াদত পরস্পদরর
সাদথ নর্াগাদর্াগ করদত পাদর।

২।

সোয় আর নকা আদলাচে রবষয় া থাকায় সোপরত উপরস্থত সকলদক েন্যবাে জার দয় সোর সমারপ্ত নঘাষণা কদর ।
স্বাক্ষররত/২৬-০৬-২০১৬
(দমাঃ ররিকুল ইসলাম)
অরতররক্ত সরচব (প্রশাসন)
প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে

নং-18.০১১.০৩১.০০.০০.০০৯.২০১২-

তাচরিঃ ২৬/০৬/২০১৬।

অনুচলচপঃ অবগচত/কার্ যারথ য (প্রযেষ্ঠতার চভচিরত নরহ):
১। মচন্ত্রপচরষদ সচিব, মচন্ত্রপচরষদ চবভাগ বাংলারদশ সচিবালে, ঢাকা।
(দঃ আঃ চসচনের সহকারী সচিব, ই-গভরন যন্স শািা)।
২। প্রিোরম্যান, যাতীে নদী রিা কচমশন, ঢাকা।
৩। প্রিোরম্যান, চবআইডচিউটিএ/চবআইডচিউটিচস/িবক/মবক/বাস্থবক/পােরা বন্দর কর্তযপি/প্রধান চনব যাহী কমযকতযা,
গভীর সমুদ্র বন্দর প্রসল।
৪। যনাব এএসএম মামুনুর রহমান িচললী, যুগ্ম-সচিব (িবক/পাবক), প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে।
৫। ব্যবস্থাপনা পচরিালক, বাংলারদশ চশচপং করপযাররশন, িট্টগ্রামাম।
৬। মহাপচরিালক, ন ৌপচরবহন অচধদপ্তর, ঢাকা।
৭। মাননীে মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে, বাংলারদশ সচিবালে, ঢাকা।
৮। প্রবগম নাসরীন আফররায, পচরিালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালে, পুরাতন সংসদ ভবন, প্রতযগাঁও, ঢাকা।
৯। কমান্ড্োন্ট, প্রমচরন একারডচম, িট্টগ্রামাম।
১০। যনাব প্রদলওোর হােদার, যুগ্মসচিব (প্রমচরন ও এনএমআই), প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে।
১১। যনাব প্রমাঃ প্ররযাউল কচরম, যুগ্মসচিব (টিচস ও চবএসচস), প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে।
১২। উপসচিব (যাহায/মবক /টিএ/ /চবএসচস/বন্দর), প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে।
১৩। প্রবগম ফাহচমদা আিতার, উপসচিব (প্রশাসন), প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে।
১৪। সচিব মরহাদরের একান্ত সচিব, প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে, বাংলারদশ সচিবালে, ঢাকা।
১৫। অধ্যি, ন্যাশনাল প্রমচরটাইম ইনচিটিউট, িট্টগ্রামাম।
১৬। যনাব এস, এম হাচববুর রহমান হাচকম, চসচনের সহকারী সচিব (যাহায), প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে।
১৭। যনাব প্রমাঃ আরবদ আলী, চসচনের সহকারী সচিব (প্রশা-১), প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে।
১৮। অচতচরক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নেণ/বাচণচযেক) মরহাদরের ব্যচক্তগত কমযকতযা, প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে।
১৯। যুগ্মসচিব (আইন হালনাগাদ করণ /বাস্থবক ও মবক/িবক/প্রশাসন/আইন ও অচডট/বারযট/রমচরন ও এনএমআই/টিচস ও
চবএসচস/যুগ্মপ্রধান) এর ব্যচক্তগত কমযকতযা, প্রনৌ-পচরবহন মন্ত্রণালে।
(প্রমাঃ আরবদ আলী)
চসচনের সহকারী সচিব
প্রফানঃ ৯৫১৫৫৫

