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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 ১৩-০৩-২০১৭ তাররদখ অনুরিত সোর কার্ চরববরণী।  

 
সোপরত  :  নমাঃ ররিকুল ইসলাম 

     অরতররক্ত সরচব,  ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয় 

তাররখ  :  ১৩-০৩-২০১৭। 

সময়  :  নবলাঃ ১২.০০ ঘটিকা। 

স্থা   : মন্ত্রণালদয়র সোকক্ষ (েব   াং-৬, কক্ষ  াং-৮০৬, ৮০৮, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা)। 

উপরস্থরত  : 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 । সভাপতির অনুমতিক্রমম প্রাগ্রামার গি সভার কার্ যতিিরণী উপস্থাপন কমরন। এ প্রতিমি সোয় মন্ত্রণালমের উদ্ভািনী 

চচ যার রবষদয় রবস্তাররত আদলাচ া হয় এবাং র ম্নবরণ চত রসিান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ 

 

ক্রতমক 

নং 

তসদ্ধান্ত িাস্তিােনকারী 

(1) 

 

মন্ত্রণালমের ওোশরুমগুমলা আধুতনকােন করমি হমি। তসসস, রশাসন-১ শাখা দ্রুি তসদ্ধান্তটি 

িাস্তিােন করমি। 

 

(২) অন্যান্য মন্ত্রণালে প্েমক ইমনামভশন সভার কার্ যতিিরনী সংগ্রহ কমর প্স 

অনুসামর Good Practices অনুসরণ করমি হমি। 

প্রাগ্রামার, আইতসটি শাখা দ্রুি 

তসদ্ধান্তটি িাস্তিােন করমি। 

 

 
২।  সোয় আর নকা  আদলাচে রবষয়  া থাকায় সোপরত উপরস্থত সকলদক ধন্যবাে জার দয় সোর সমারি নঘাষণা 

কদর ।                       

 

স্বািতরি/- 

১৩/০৩/২০১৭ 

 (দমাঃ ররিকুল ইসলাম) 

অরতররক্ত সরচব (রশাসন) 

প্নৌপতরিহন মন্ত্রণালে 

http://www.mos.gov.bd/


-২- 

 

 াং-18.০০.০০০০.০৩৬.০১.০০১.১৭/১৩(১)                                                                  তাররখঃ 20/03/২০১7 

তরিঃ 
 

 

অনুরলরপঃ অবগরত/কার্ চাদথ চ (দজেিতার রেরিদত  দহ):  

 
১. মতন্ত্রপতরষদ সতচি, মতন্ত্রপতরষদ তিভাগ িাংলামদশ সতচিালে, ঢাকা।  

   (দিঃ আিঃ তসতনের সহকারী সতচি, ই-গভমন যন্স শাখা)। 

২. প্চোরম্যান, চিক/মমািক/পািক/িাস্থিক/তিআইডতিউটিএ/তিআইডতিউটিতস/জািীে নদী রিা কতমশন। 

৩. মহাপতরচালক, প্নৌ পতরিহন অতিদপ্তর, ঢাকা। 

৪. ব্যিস্থাপনা পতরচালক, িাংলামদশ তশতপং কমপ যামরশন, চট্টগ্রাম। 

৫. যুগ্মসতচি (িাস্থিক ও প্মািক)/(চিক ও রশাসন)/(আইন ও অতউট)/(টিএ)/(িামজট)/(জাহাজ), যুগ্মরিান, প্নৌ 

পতরিহন   

           মন্ত্রণালে। 

৬. রিান তনি যাহী কম যকিযা, গভীর সমুদ্র িন্দর প্সল। 

৭. মাননীে মন্ত্রীর একান্ত সতচি, প্নৌ পতরিহন মন্ত্রণালে। 

৮. কমান্ড্যান্ট, প্মতরন একামডমী, চট্টগ্রাম। 

৯. অধ্যি, ন্যাশনাল প্মতরটাইম ইনতিটটিউট, চট্টগ্রাম। 

১০. উপসতচি (রশাসন)/(টিএ)/(চিক)/(মমািক)/ (টিতস ও তিএসতস)/উপরিান, প্নৌ পতরিহন মন্ত্রণালে। 

১১. সতচি মমহাদমের একান্ত সতচি, প্নৌ পতরিহন মন্ত্রণালে। 

১২. প্রাগ্রামার, প্নৌ পতরিহন মন্ত্রণালে (ওমেি সাইমট রকামশর অনুমরািসহ)। 

১৩. তহসাি রিণ কম যকিযা, প্নৌ পতরিহন মন্ত্রণালে। 

১৪. ব্যতিগি কম যকিযা, অতিতরি সতচি (রশাসন)/(িাতণতজযক)/(উন্নেন), প্নৌ পতরিহন মন্ত্রণালে। 

 

 

 

   স্বািতরি/- 

20/০৩/২০১৭ 

 

(সসয়ে নমাহাম্মে অরলউর রহমা ) 

নপ্রাগ্রামার 

নিা ঃ ৯৫৪৫৭৬৬ 

ই-দমইলঃ programmer@mos.gov.bd 

 


