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ক্রমমক নং মন্ত্রণালয় /অমিদপ্তর বা 

দপ্তর  

কম মকর্মার নাম, পদবী ও 

সংমিষ্ট শাখা/অমিশাখার নাম 

        মশররানাম  মবদ্যমান ও প্রস্তামবর্       পদ্ধমর্র মবষরয় মববরণ 

১ ননৌরযফন ভন্ত্রণারয়  ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ 

যুগ্মসমিব (প্রশাসন ও বারজট) 

এবং 

মজ.এম. ফয়সাল আহমদ 

মসরেম এনামলে  

ননৌপমরবহন মন্ত্রণালয়  

আইরটি ইকুইদ্ভন্ট 

ম্যাদ্নজদ্ভন্ট রদ্েভ     

ফর্তভান ব্যফস্থায় আইরটি মন্তারর্মূ নমভন করিউটায, রিন্টায, 

স্ক্যানায ইর্যারি ক্রয়পূফ তক ার্ তপাইর নযরজস্ট্রাদ্য অন্তর্ভ তক্ত কদ্য 

ংরিষ্ট কভ তকর্তা/কভ তচাযীয ব্যফাদ্যয জন্য রফর্যণ কযা য়। 

নযরজস্ট্রাদ্য উক্ত মন্ত্রারর্য রফস্তারযর্ রফফযণ (ভদ্র্র নম্বয, বা তন 

ইর্যারি) রররফদ্ধ থাদ্কনা। রর্বাইমূদ্ নকান ররযয়ার/আইরর্ 

িিান কযা য়না।  

এয পদ্র, আইরটি মন্ত্রারর্মূদ্য ঠিক ংখ্যা, ংরিষ্ট 

ব্যফাযকাযী, রর্বাইদ্য ক্ষভর্া (ভদ্র্র, বা তন) িদ্কত 

র্াৎক্ষরনক ধাযণা াওয়া ম্ভফ য়না। একইাদ্থ রর্বাইমূদ্য 

আইরর্ এফং র্াটাদ্ফইজ না থাকায় নকান রর্বাই ারযদ্য় নগদ্র র্ায 

র্থ্যারি খ ুঁদ্জ াওয়াও কষ্টাধ্য।  

িস্তারফর্ ‘আইরটি ইকুইদ্ভন্ট ম্যাদ্নজদ্ভন্ট রদ্েভ’ এয ভাধ্যদ্ভ 

আইরটি ইকুইদ্ভন্টমূদ্য র্াটাদ্ফইজ িস্তুর্ কদ্য একটি 

র্াইনারভক রদ্েভ উন্নয়ন কযা মায়। এয পদ্র রর্বাইমূদ্য 

ঠিক ংখ্যা, ব্যাফাযকাযী, ক্ষভর্া িদ্কত র্াৎক্ষরনক র্থ্য 

াওয়া ম্ভফ। এটি মন্ত্রারর্ ক্রয় র্থা ক্রয় রযকল্পনা িণয়দ্ন 

গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা যাখদ্র্ াদ্য এফং আইরটি মন্ত্রারর্য ঠিক 

ব্যফায ও স্বচ্ছর্া রনরির্ দ্ফ। 

 

২ 

 

ননৌরযফন ভন্ত্রণারয়  

 

নমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ 

সমিরবর একান্ত সমিব (মসমনয়র 

সহকারী সমিব)  

ননৌপমরবহন মন্ত্রণালয় 

 

সভাকক্ষ ব্যবহাররর 

ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন     

   /                 

                 

                   ।  

 

ই   পূদ্ফ ত একটি অনরাইন কযাদ্রন্ডাদ্যয ভাধ্যদ্ভ রচফ ভদ্ািদ্য়য 

দিনরিন কভ তসূরচ এফং রচফ ভদ্ািদ্য়য বারর্দ্ত্ব/উরস্থরর্দ্র্ 

ভন্ত্রণারদ্য়য বাকক্ষ/অন্যান্য স্থাদ্ন অনুরির্ বামূদ্য র্থ্য 

আদ্রাদ্র্য ব্যফস্থা কযা য়। রকন্তু ভাননীয় িরর্ভন্ত্রী ও অন্যান্য 

উর্ধ্তর্ন কভ তকর্তাগদ্ণয বায র্থ্য এফং বাকদ্ক্ষ অনুরির্ অন্যান্য 



ক্রমমক নং মন্ত্রণালয় /অমিদপ্তর বা 

দপ্তর  

কম মকর্মার নাম, পদবী ও 

সংমিষ্ট শাখা/অমিশাখার নাম 

        মশররানাম  মবদ্যমান ও প্রস্তামবর্       পদ্ধমর্র মবষরয় মববরণ 

বা, নরভনায, িরক্ষণ, কভ তারার র্থ্য উক্ত কযাদ্রন্ডাদ্য ংযুক্ত 

না থাকায় ভন্ত্রণারদ্য় বা/িরক্ষণ ইর্যারি আদ্য়াজদ্নয নক্ষদ্ে 

ঠিক রযকল্পনা গ্রদ্ণ ভস্যা দ্য় থাদ্ক। 

  

এ নিরক্ষদ্র্, বাকদ্ক্ষয সুি ুব্যফস্থানা এফং রফরবন্ন বা, িরক্ষণ, 

কভ তারা ইর্যারি আদ্য়াজদ্ন মথামথ রযকল্পনা গ্রদ্ণ আযও ২টি 

কযাদ্রন্ডায িস্তুর্ কদ্য রচফ ভদ্ািদ্য়য কযাদ্রন্ডাদ্যয াদ্থ 

ইরন্টদ্গ্রন কযা নমদ্র্ াদ্য। একটি কযাদ্রন্ডায ভাননীয় ভন্ত্রী 

ভদ্ািদ্য়য জন্য এফং অয    অ    ঊর্ধ্তর্ন কভ তকর্তাগদ্ণয 

বারর্দ্ত্ব অনুরির্ বা ভন্ত্রণারদ্য়য আদ্য়াজদ্ন অনুরির্ব্য 

রফরবন্ন িরক্ষণ, নরভনায, কভ তারা ইর্যারিয র্থ্য থাকদ্ফ।  

 

িস্তারফর্ দ্ধরর্দ্র্ ভন্ত্রণারদ্য়য কভ তকর্তাগণ একটি কযাদ্রন্ডাদ্য যুক্ত 

নথদ্ক উরিরখর্ বা-িরক্ষণ রফলয়ক র্থ্য রনজস্ব নভাফাইর 

নপান/করিউটায/ল্যাটদ্য ভাধ্যদ্ভ নদ্য় মাদ্ফন এফং ন 

নভার্াদ্ফক বা, িরক্ষণ, নরভনায, কভ তারা আদ্য়াজদ্ন আদ্গ 

নথদ্কই রযকল্পনা গ্রণ কযদ্র্ াযদ্ফন।              

       র              র  র  র         ।  

 

 

 

 


