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রবষয়ঃ     19-12-২০১৭ খ্রিঃ তাররদে অনুরিত ইননোনেশন সংক্রোন্ত সভার কার্ যরববরণী।  

 
সভাপরত  :  নমাঃ ররিকুল ইসলাম 

     অরতররক্ত সরিব,  ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয় 

তাররে  :  19-12-২০১৭। 

সময়  :  নবলাঃ ১২.৩০ ঘটিকা। 

স্থা   :  মন্ত্রণালদয়র সভাকক্ষ (ভব   াং-৬, কক্ষ  াং-৮০৬, ৮০৮, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা)। 

উপরস্থরত  :  পরররশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।  

 
সভাপরত উপরস্থত সকলদক স্বাগত জার দয় সভার কাজ শুরু কদর । সভাপরত কাদজর গরতশীলতা ও  উদ্ভাব ী 

েক্ষতা  বৃরি এবাং  াগররক নসবা প্ররিয়া দ্রুত ও সহজীকরদণর পন্থা উদ্ভাব  ও িি যার লদক্ষে করণীয় সম্পদকয আদলাকপাত 

কদর । সেোপখ্ির অনুমখ্িক্রনম প্রোগ্রোমোর গি সেোর কোর্ যখ্িিরণী উপস্থোপন কনরন। এ প্রখ্িনি সভায় মন্ত্রণোলনের 

উদ্ভোিনী চচ যোর রবষদয় রবস্তাররত আদলাি া হয় এবাং র ম্নবরণ যত রসিান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ 

 

ক্রখ্মক 

নং 

খ্সদ্ধোন্ত িোস্তিোেনকোরী 

(1) মন্ত্রণোলে ও আওিোধীন দপ্তর/সংস্থোর আইখ্সটি/ইননোনেশন সংক্রোন্ত কোর্ যক্রনমর 

অগ্রগখ্ি পর্ যোনলোচনো ও মখ্নটখ্রং এর খ্নখ্মত্ত পরিিী ইননোনেশন সেোসমূহ 

দপ্তর/সংস্থোর ইননোনেশন অখ্িসোরনদর সমন্বনে আহিোন করনি হনি। উক্ত 

সেোে দপ্তর/সংস্থোর উদ্ভোিনী উনযোগ, প্সিো সহজীকরণ, অ লাই  নসবা, ই-

সোখ্ে যস প্রোডম্যোপ, SIP (Smal Improvement Project), ই-

িোইখ্লং, ই-প্টন্ডোখ্রং, ওদয়বসাইট হাল াগােকরণসহ সাংরিষ্ট 

আইরসটি/ইদ াদভশ  সাংিান্ত কার্ যিদমর অগ্রগরতর রবষদয় পর্ যোনলোচনো করদত 

হদব।  

 

আইরসটি নসল, ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়  

(২) মন্ত্রণোলনের ইদ াদভশ  টিদমর সেস্য জ াব কামরুল হাসা , উপসরিব অন্যত্র 

বেলী হওয়ায় জ াব রজ.এম. িয়সাল আহমে, রসদেম এ ারলে-দক তাঁর 

স্থলারভরষক্ত কদর ইদ াদভশ  টিদমর সেস্য করদত হদব। 

 

আইরসটি নসল, ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়     

(3) ই-িোইখ্লং এিং ইননোনেশন সংক্রোন্ত কোর্ যক্রম প্জোরদোর করোর জন্য ফ্রন্ট 

প্ডস্কসহ আইখ্সটি ইউখ্নট দৃশ্যমোন এিং সহজগম্য স্থোনন স্থোপন করো প্র্নি 

পোনর। 

 

রশোসন-১ শোখো, প্নৌপখ্রিহন 

মন্ত্রণোলে 

 
২।  সভায় আর নকা  আদলািে রবষয়  া থাকায় সভাপরত উপরস্থত সকলদক ধন্যবাে জার দয় সভার সমারি নঘাষণা 

কদর ।                     

  

 

                স্বোিখ্রি 

             ২১/১২/২০১৭            

      (দমাঃ ররিকুল ইসলাম) 

অরতররক্ত সরিব (রশোসন) 

প্নৌপখ্রিহন মন্ত্রণোলে 

http://www.mos.gov.bd/
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বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার বিবিতত নতে): 

 

১।  যনাি এএসএম মামুনুর রেমান খবিিী, যুগ্মসবিি (প্রশাসন, িিক), জ্নৌপবরিেন মন্ত্রণািয়। 

২। যনাি জ্মাোঃ মুবেদুি ইসিাম, উপসবিি, জ্নৌপবরিেন মন্ত্রণািয়। 

৩। বসবনয়র সেোঃ সবিি, প্রশাসন-১ শাখা, জ্নৌপবরিেন মন্ত্রণািয়। 

৪। যনাি বয.এম ফয়সাি আেমদ, বসতেম এনাবিে, জ্নৌপবরিেন মন্ত্রণািয়। 

৫। সসয়দ জ্মাোম্মদ অবিউর রেমান, জ্প্রাগ্রামার ,জ্নৌপবরিেন মন্ত্রণািয়। 

 

অনুবিবপোঃ 

১। সবিি মতোদতয়র একান্ত সবিি, জ্নৌপবরিেন মন্ত্রণািয়, িাাংিাতদশ সবিিািয়, ঢাকা। 

২। অবতবরক্ত সবিি (প্রশাসন) এর ব্যবক্তগত কম মকতমা, জ্নৌপবরিেন মন্ত্রণািয়, িাাংিাতদশ সবিিািয়, ঢাকা। 

 


