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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 ২৭-০৯-২০১৭ তাররদে অনুরিত সোর কার্ চরববরণী।  

 
সোপরত  :  নমাঃ ররিকুল ইসলাম 

     অরতররক্ত সরচব,  ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয় 

তাররে  :  27-০৯-২০১৭। 

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) সতচি মম াদমের কমি, মন্ত্রণালমের কতরম ামর, সভা কমি Wifi 

Router িসামি  মি। 

 

প্টার-ইন-চার্য, রশাসন-১ শাখা ও 

আইতসটি শাখা দ্রুি তসদ্ধান্তটি 

িাস্তিােন করমি। 

(২) মন্ত্রণালমের কতরম ামর ইমনামভশন আইত ো িক্স এিং মিামি ও পরামশ য িক্স 

স্থাপন করমি  মি। 

 

প্টার-ইন-চার্য, রশাসন-১ শাখা দ্রুি 

তসদ্ধান্তটি িাস্তিােন করমি। 

 

(৩) ইমনামভশন টিম পূনঃগঠন করমি  মি। 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/- 

             ১৬/১০/২০১৭ 

                   

 (দমাঃ ররিকুল ইসলাম) 

অরতররক্ত সরচব (রশাসন) 

প্নৌপতরি ন মন্ত্রণালে 

http://www.mos.gov.bd/
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অনুরলরপঃ অবগরত/কার্ চাদথ চ (দজেিতার রেরিদত  দহ):  

 

১।  র্নাি এএসএম মামুনুর র মান খতললী, যুগ্মসতচি, প্নৌপতরি ন মন্ত্রণালে। 

২। র্নাি প্মাঃ মুত দুল ইসলাম, উপসতচি, প্নৌপতরি ন মন্ত্রণালে। 

৩। র্নাি সসেদ প্মা াম্মদ অতলউর র মান, প্রাগ্রামার, প্নৌপতরি ন মন্ত্রণালে। 

৪। র্নাি প্মাঃ সাইদুর র মান, প্টার ইনচার্য, রশাসন-১ শাখা, প্নৌপতরি ন মন্ত্রণালে। 

 

অনুতলতপঃ 

১। সতচি মম াদমের একান্ত সতচি, প্নৌ পতরি ন মন্ত্রণালে, িাংলামদশ সতচিালে, ঢাকা। 

২। অতিতরক্ত সতচি (রশাসন) এর ব্যতক্তগি কম যকিযা, প্নৌ পতরি ন মন্ত্রণালে, িাংলামদশ সতচিালে, ঢাকা। 

৩। অতিস কতপ। 

 

 

          স্বািতরি/ 

                  ১৬/১০/২০১৭ 

 

(সৈয়দ মমোহোম্মদ অলিউর রহমোন) 

মরোগ্রোমোর 

ম োনঃ ৯৫৪৫৭৬৬ 

Email: 

programmer@mos.gov.bd 

 

 


