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সফলয়িঃ কাম নসনফ নাী সযলমদয বা
বাসতিঃ াযভীন আপমযাজ, সসনয়য সমেভ এনাসরে, ঢাকা ফভমরাসরটন পুসর
স্থানিঃ অনরাইন দ্ধসত
ভয়িঃ যাত ০৯:০০ টা
তাসযখিঃ ১২ ফমেম্বয ২০২১ যসফফায
বাসত ভমাদয় অংগ্রণকাযী করমক স্বাগত জাসনময় বায কাজ শুরু কমযন। কাম নত্র অনুমাসয় বায কাম নক্রভ
সযচারনা কযায জন্য ভাসচফ ফক অনুমযাধ কমযন। ভাসচফ বায আমরাচযসূসচ অনুমাসয় বায কাম নক্রভ শুরু কমযন।
ক্রভ
সফলয়
আমরাচনা
১ এসজএভ এয তাসযখ গঠনতন্ত্র অনুমায়ী প্রসত অথ নফছয ফল
সনধ নাযণ
ওয়ায ৬ভাময ভমে এসজএভ
(ফাসল নক াধাযণ বা) আময়াজমনয
সনমদ ননা যময়মছ।
২ আইসটি কনপামযন্স
আইসটি অসপা নমদয দক্ষতা বৃসদ্ধয
আময়াজন
রমক্ষয জরুসযসবসিমত একটি আইসটি
কনপামযন্স আময়াজমন সফস্তাসযত
আমরাচনা য়।
৩ অথ ন সফলয়ক উ-সযলদ (ক) ফপাযামভয সাফ ফতনভামন ামফক
এয কাম নক্রভ
ভাসচফ ফভািঃ সজয়া উসিন, সমেভ
এনাসরে, ফরসজমরটিব ও ংদ
সফলয়ক
সফবাগ
(মভাফাইর০১৭49699421)
ও
ামফক
ফকালােক্ষ ফভািঃ নূয ফামন, সমেভ
এনাসরে, ভূসভ ভন্ত্রণারয় (ামফক
ফপ্রাগ্রাভায ফমটন্ট, সডজাইন ও ফরড
ভাকন
অসধদপ্তয)
(মভাফাইর০১৯২৪৭৯৪৫৪৫) এয ফমৌথ স্বাক্ষময
সযচাসরত য়।

(খ) ফতনভামন সামফয ফরনমদমনয
ফভমজ ফতনভামন ফভািঃ নাসয উসিন,
সমটভ এনাসরে, সসজএ কাম নারয়,
ফভাফাইর-০১৮১৭৫০৯৮৩৭ এই নম্বময
ফপ্রযণ কযা য়।

সদ্ধান্ত
ফাস্তফায়মন
০৮ জানুয়াসয ২০২২ তাসযখ সনফায কাম নসনফ নাী
ফপাযামভয ফাসল নক াধাযণ বা অনুসিত
কসভটি
মফ।
১২ সডমম্বয ২০২১ তাসযখ যসফফায কাম নসনফ নাী
আইসটি কনপামযন্স আময়াসজত মফ।
কসভটি
(ক) এখন মত ফপাযামভয সাফ ফভািঃ
সজয়া উসিন, সমেভ এনাসরে,
ফরসজমরটিব ও ংদ সফলয়ক সফবাগ
(মভাফাইর-০১৭49699421) ও ফভািঃ
নূয ফামন, সমেভ এনাসরে, ভূসভ
ভন্ত্রণারয় এয সযফমতন ফতনভান
ভাসচফ যতন চন্দ্র ার, ফপ্রাগ্রাভায,
ংস্কৃসত সফলয়ক ভন্ত্রণারয় (মভাফাইর- কাম নসনফ নাী
০১৭১৭০৪৪৫৬২) ও ফকালােক্ষ ফভািঃ
কসভটি
াসযছ যকায, ফপ্রাগ্রাভায, আকনাইব ও
গ্রন্থাগায
অসধদপ্তয
(মভাফাইর০১৯১৩৩৮৪৮৯৫) এয ফমৌথ স্বাক্ষময
সাফ সযচাসরত মফ।
(খ) এখন মত সামফয ফরনমদমনয
ফভমজ ফভািঃ নাসয উসিন, সমেভ
এনাসরে, সসজএ কাম নারয়, ফভাফাইর০১৮১৭৫০৯৮৩৭
এয
সযসফমতন
ফকালােক্ষ ফভািঃ াসযছ যকায,
ফপ্রাগ্রাভায, আকনাইব ও গ্রন্থাগায
অসধদপ্তয, ফভাফাইর-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫
এই নম্বময ফপ্রযণ কযা মফ।

৪

প্রফীণ সফদায়

৫

ওময়ফাইট উমভাধন ও
দস্য জীকযণ সফলময়
অফসতকযণ

ফপাযামভয ১০জন দস্য ইসতভমে
অফয গভন কযমছন। তামদযমক সফদায়
ম্বধন না প্রদামনয সফলময় আমরাচনা য়।
ফপাযামভয জন্য অনরাইন ফমভন্ট
ফগটওময় একটু নতুন ডাইনাসভক
ওময়ফাইট প্রস্তুত কযা ময়মছ। পমর
দস্য ফযসজমেন প্রসক্রয়া তুরনামূরক
জতয ময়মছ। দ্রুত ভময়য ভমে
ওময়ফাইট উমবাধন ও ফভম্বাযী
জতয প্রসক্রয়া করমক জাসনময়
ফদওয়া মায়।

অমটাফয’২১ ভাময প্রথভ প্তাম প্রফীণ
সফদায় অনুিান আময়াজন কযা মফ।

ংসিষ্ট
কসভটি

প্রফীণ সফদায় আময়াজমনয সদন নতুন
ওময়ফাইট উমবাধন ও ফভম্বাযী
জতয প্রসক্রয়া করমক জাসনময়
ফদওয়া মফ।

ংসিষ্ট
কসভটি

২. বায় আয ফকান আমরাচযসুসচ না থাকায় বাসত ভমাদয় করমক ধন্যফাদ জাসনময় বা ভাসপ্ত ফঘালণা কমযন।

(১৯-০৯-২০২১)
াযভীন আপমযাজ
বাসত
গবন নমভন্ট আইসটি অসপা ন ফপাযাভ
স্মাযকিঃ ফপাযাভ/প্রা/বা-০৩৬ (১৮)

০৪ আসিন ১৪২৮/১৯ ফমেম্বয ২০২১

সফতযণ ও কাম নামথ ন (ফজযিতায ক্রভানুাময নয়):
1. -বাসত (কর),গবন নমভন্ট আইসটি অসপা ন ফপাযাভ।
2. যুগ্ম-সচফ (কর)/ ফকালােক্ষ/ কাম নসনফ নাী (কর),গবন নমভন্ট আইসটি অসপা ন ফপাযাভ।
৩. অসপ কস।

(রতন চন্দ্র পাল)
মহাসচচব
গবন নমভন্ট আইসটি অসপা ন ফপাযাভ
ফভাফাইরিঃ ০১৭১৭০৪৪৫৬২
ইমভইরিঃprogrammer.moca@gmail.com

