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রবষয়ঃ     ১৭-০৭-২০১৮ খ্রি. তাররদে অনুরিত আইরসটি/ইননোনেশন সংক্রোন্ত সভার কার্ যরববরণী।  
 

সভাপরত  :  এ এস এম মামুনুর রহমা  েরললী  

     যুগ্মসরিব (িবক ও প্রশাস ) এবাং রিফ ইদ াদভশ  অরফসার, ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়  

তাররে  :  ১৭-০৭-২০১৮রি.। 

সময়  :  সকাল ১০.০০ ঘটিকা। 

স্থা   :  ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালদয়র সভাকক্ষ। 

উপরস্থরত  :  পরররশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।  

 

সভাপরত উপরস্থত সকলদক স্বাগত জার দয় সভার কাজ শুরু কদর । শুরুদত বারষ যক উদ্ভাব  কম যপররকল্প া ২০১৮-১৯ র্থাসমদয় 

প্রণয় পুব যক র্থাসমদয় মন্ত্রণালদয় নপ্ররদণর জন্য েপ্তর/সাংস্থাদক র দে যশ া প্রো  কদর ।  অতঃপর সভার কার্ যপত্র অনুসাদর আদলাি া শুরু 

করার জন্য মন্ত্রণালদয়র ইদ াদভশ  টিদমর সেস্য ও রসদেম এ ারলে জ াব রজ.এম. ফয়সাল আহমে-নক অনুদরাধ জা া । উপরস্থত 

সেস্যগণ আদলাি ায় অাংশগ্রহণ কদর  এবাং রবস্তাররত আদলাি াদে র ম্নরূপ রসদ্ধাে গৃহীত হয়।  
 

ক্রনং খ্রসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়নকোরী 

(1) বারষ যক কম যসম্পাে  চুরি ২০১৮-১৯ অনুর্ায়ী ই-ফাইরলাং এর মাধ্যদম ৫০%  রথ র ষ্পরি, ৪০% 

পত্রজারর, ন্যূ তম ০১টি ই-সারভ যস, ০২টি উদ্ভাব ী উদযাগ/SIP (Small 

Improvement Project) র্থাসমদয় বাস্তবায়  করদত হদব। 

 

ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয় ও 

আওতাধী  সকল 

েপ্তর/সাংস্থা  

(২) বারষ যক উদ্ভাব  কম যপররকল্প া ২০১৮-১৯ প্রণয় পুব যক ২২/০৭/২০১৮রি. তাররদের মদধ্য সকল 

েপ্তর/সাংস্থা তা মন্ত্রণালদয় নপ্ররণ করদব এবাং একইসাদথ স্ব-স্ব ওদয়বসাইদে প্রকাশ করদব। 

মরন্ত্রপররষে রবভাদগ এ সাংক্রাে অনুরিত সভার রসদ্ধাে নমাতাদবক সকল কার্ যক্রম র্থাসমদয় 

বাস্তবায়  করদত হদব।  

 

ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয় ও 

আওতাধী  সকল 

েপ্তর/সাংস্থা 

(৩) রবআইডরিউটিএ কর্তযক ৫রেদ র প্ররশক্ষণ আদয়াজ  করদত হদব। এ রবষদয় প্রাথরমক প্রস্তুরত সম্পন্ন 

হদল মন্ত্রণালয়দক জা াদত হদব এবাং মন্ত্রণালদয়র র দে যশ া নমাতাদবক প্ররশক্ষ াথী র ব যাি সহ 

সাংরিষ্ট রবষয়ারে পররিাল া করদত হদব।   

 

রবআইডরিউটিএ  

(৪) মরন্ত্রপররষে রবভাদগ অনুরিত ইদ াদভশ  সভার র দে যশ া নমাতাদবক মন্ত্রণালয় ও আওতাধী  

েপ্তর/সাংস্থার ইদ াদভশ  টিদমর সকল সেস্যদের জন্য রবদেশ প্ররশক্ষণ/রশক্ষা সফর এর আদয়াজ  

করদত হদব। এ রবষদয় প্রাথরমক প্রস্তুরত ও নর্াগাদর্াদগর জন্য কূাদে  কাজী এরবএম শামীম, 

নডপুটি কমান্ড্ূান্ট, বাাংলাদেশ নমরর  একাদডরম-নক োরয়ত্ব প্রো  করা হয় এবাং তাঁদক 

সহদর্ারগতা করদব  জ াব নমাহাম্মে মরশউর রহমা , সহকারী পররিালক (প্রশাস ), বাাংলাদেশ 

স্থলবন্দর কর্তযপক্ষ।  

 

ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ নমরর  

একাদডরম ও বাাংলাদেশ 

স্থলবন্দর কর্তযপক্ষ  

(৫) আগামী ৩০/০৭/২০১৮রি. তাররদের মদধ্য সকল েপ্তর/সাংস্থা তাদের আওতাধী  িলমা  সকল 

ইদ াদভশ  উদযাদগর তথ্যারে ছক নমাতাদবক মন্ত্রণালদয় নপ্ররণ করদব। নপ্রররত তারলকা অনুর্ায়ী 

উদেেদর্াগ্য ইদ াদভশ  কার্ যক্রমসমূহ মন্ত্রণালদয়র ইদ াদভশ  টিম কর্তযক পররেশ য  করদত হদব। 

উি পররেশ যদ  ইদ াদভশ  কার্ যক্রমসমূহ সফলভাদব বাস্তবায়দ র জন্য প্রদয়াজ ীয় 

র দে যশ া/পরামশ য প্রো  করদত হদব। সফলভাদব বাস্তবারয়ত ইদ াদভশ  উদযাগসমূদহর সমন্বদয় 

এ বছদরর নশষ  াগাে নশাদকরসাং আদয়াজ  করদত হদব।    

 

ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয় ও 

আওতাধী  সকল/সাংরিষ্ট 

েপ্তর/সাংস্থা 

(৬) মন্ত্রণালয় ও েপ্তর/সাংস্থার ওদয়বাসাইদের নসবাবদের তথ্যারেসহ সকল তথ্য  হাল াগাে রােদত 

হদব। েপ্তর/সাংস্থা তাদের ওদয়বসাইদে প্রকাশদর্াগ্য তথ্যারের পাশাপারশ কম যকতযাদের তারলকা, 

নফাকাল পদয়ন্ট কম যকতযাদের তথ্য, রবরভন্ন রবজ্ঞরপ্ত/প্ররতদবে /প্রকাশ া, আই /রবরধ/ ীরতমালা 

ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয় ও 

আওতাধী  সকল 

েপ্তর/সাংস্থা  

িলমা  পাতা/২  

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


 

 

অের্ভ যি করদব। মারসক ইদ াদভশ  সমন্বয় সভায় স্ব-স্ব সাংস্থার ওদয়বসাইে হাল াগােকরদণর 

প্ররতদবে  র্থার্থভাদব উপস্থাপদ র পাশাপারশ র ধ যাররত ছক অনুর্ায়ী এদক অপদরর ওদয়বসাইে 

পর্ যদবক্ষণ করদত হদব।  

(৭) ই-নেন্ড্াররাং বাস্তবায়  কার্ যক্রম অব্যাহত রােদত হদব এবাং র দমাি ছদক অগ্রগরতর তথ্য পরবতী 

মারসক ইদ াদভশ  সভায় উপস্থাপ  করদত হদবঃ 

েপ্তর/সাংস্থার 

 াম  

ই-রজরপদত 

অের্ভ যরির তাররে  

অযাবধী ই-নেন্ড্াররাং 

এর সাংখ্যা  

রবগত মাদস 

ই-নেন্ড্াররাং 

এর সাংখ্যা  

    

একইসাদথ, ই-রজরপ রসদেদম মন্ত্রণালদয়র এদেস গ্রহদণর জন্য উদযাগ গ্রহণ করদত হদব।  

ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালদয়র 

আওতাধী  সকল/সাংরিষ্ট 

েপ্তর/সাংস্থা  

 

 

 

 

(৭)  রভরডও ক ফাদররসাং রসদেমসমূহ র্থার্থভাদব িালু ও প্রস্তুত রােদত হদব।  ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালদয়র 

আওতাধী  সকল/সাংরিষ্ট 

েপ্তর/সাংস্থা  

(৮) র্ারিত তথ্যারে মন্ত্রণালদয় নপ্ররদণর নক্ষদত্র হাড যকরপ র্থার্থভাদব নপ্ররদণর সাদথ সাদথ 

Unicode এ Nikosh ফদন্ট Doc ফরদমদে ই-নমইদলও নপ্ররণ র রিত করদত হদব।  

ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালদয়র 

আওতাধী  সকল 

েপ্তর/সাংস্থা  

 
২।  সভায় আর নকা  আদলািূ রবষয়  া থাকায় সভাপরত উপরস্থত সকলদক ধন্যবাে জার দয় সভার সমারপ্ত নঘাষণা কদর ।  

      

স্বোক্ষখ্ররত/- 

২৩/০৭/২০১৮ খ্রি. 

 

(এ এস এম মামুনুর রহমা  েরললী) 

যুগ্মসরিব (িবক ও প্রশাস ) এবাং 

রিফ ইদ াদভশ  অরফসার 

ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয় 

 

স্মোরক  াং-18.০০.০০০০.০৩৬.০১.০০১.১৭/ ৪৮                                                                 তাররেঃ ২৩/0৭/২০১8 খ্রিিঃ 
 

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার বিবিতত নতে): 

১।  নিয়ারম্যা , জাতীয়  েী রক্ষা করমশ /িবক/বাস্থবক/নমাবক/পাবক/রবআইডরিউটিএ/রবআইডরিউটিরস, ঢাকা।  

২।  মহাপররিালক, ননৌপররবহ  অরধেপ্তর, মরতরিল বা/এ, ঢাকা। 

৩।  ব্যবস্থাপ া পররিালক, বাাংলাদেশ রশরপাং কদপ যাদরশ , সল্টদগালা নরাড, িট্টগ্রাম।   

৪।  কমা দডন্ট, নমরর  একাদডমী, জুলরেয়া, িট্টগ্রাম। 

৫। অধ্যক্ষ, ন্যাশ াল নমররোইম ই রেটিউে, িট্টগ্রাম। 

৬। উপসরিব (জাহাজ) ,ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৭।  উপসরিব (উন্নয় ), ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৮। রসদেম এ ারলষ্ট, ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

 

অনুরলরপঃ  

1।  সরিব মদহােদয়র একাে সরিব, ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়। 

2। অরতররি সরিব (প্রশাস ) এর ব্যরিগত কম যকতযা, ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়। 

3। যুগ্মসরিব (প্রশাস  ও িবক) এর ব্যরিগত কম যকতযা, ন ৌপররবহ  মন্ত্রণালয়। 

স্বোক্ষখ্ররত/- 

২৩/০৭/২০১৮ খ্রি. 

(সসয়দ নমোহোম্মদ অখ্রিউর রহমোন) 

নরোগ্রোমোর 

ন োনিঃ ৯৫৪৫৭৬৬ 

Email: programmer@mos.gov.bd 

পাতা/২ 


