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িভািসত েম ােময়র অনুেসতক্রমে ে ািসিি িভা শুরু কমরর্। িভার শুরমতই ে ািসিি ফিারামের িক্ষ ফর্মক 

িকলমক স্বাগত  ার্ার্ এিং িভায় অংশগ্র ণ করার  ন্য কৃতজ্ঞতা িকাশ কমরর্। অতঃির গত কময়কসেমর্ ফিারামের 

িতনোর্ কসেটির কার্ নক্রে িম্পমকন িভামক অিস ত কমরর্। ি -িভািসত ফোঃ স য়া উদ্দীর্ িভায় উিসস্থত িকলমক 

ফিারামের িক্ষ ফর্মক অসভর্ন্দর্  াসর্ময় মুক্ত আমলাির্ায় অংশগ্র ণ করার  ন্য আেন্ত্রণ  ার্ার্।   

আমলাির্ার শুরুমতই এি এে িস ে, সিমেে এর্াসলে, িড়ক িসরি র্ ও ে ািড়ক সিভাগ ফিারামের র্িগঠিত কসেটিমক 

অসভর্ন্দর্  ার্ার্ এিং উমে  কমরর্ ফর্, কল্যাণ ত সিল গঠর্ সর্ময় পূি ন উসর্ িস্তাি সেময়সিমলর্ সকন্তু িাস্তিায়র্  য়সর্। ফি 

স মিমি একটি কল্যাণ ত সিল গঠর্ করার সিষময় েতােত িোর্ কমরর্ এিং আইসিটি কযাডার িাস্তিায়মর্ দ্রুত িেময়র 

েমে সিসভন্ন িেমক্ষি গ্র মণ িস্তাি ফের্। 

র্াসির ফ ামির্, সিমেে এর্াসলে, সিস এ আমলাির্ায় অংশ সর্ময় কল্যাণ ত সিল গঠর্ করার সিষময় েতােত িোর্ কমরর্। 

শসির্কর র োর্, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে,  াতীয় রা স্ব ফিাড ন একটি কল্যাণ ত সিল গঠর্ করা র্ায় িমল েতােত িোর্ 

কমরর্ এিং িমলর্ ফর্ সিমশষ ব্যসক্ত ফর্মক িাঁো িংগ্র  কমর িাি বৃসর্দ্ করা র্ায়। বৃসি িোর্ অসুস্থতা ও অন্যান্য সিষময় 

একটি র্ীসতোলার আমলামক ব্যয় করা র্ায়। 

ফোঃ রাসিউল ইিলাে, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িধার্েন্ত্রীর কার্ নালয় িমলর্ ব্যসক্ত ও িসতষ্ঠার্ ফর্মক এককালীর্ িাঁো 

িংগ্র  এিং অসিসিয়ালভামি িাি িংগ্র  কমর কল্যাণ ত সিল গঠর্ করা র্ায়। একটি  াই ফলমভল িসশক্ষণ ইন্সটিটিউট 

গঠমর্র উমযাগ গ্র মণর িস্তাি কমরর্।  

ফোঃ আকতার আলী, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িাংলামেশ পুসলশ িমলর্ উর্ার কসেটির ফেয়ামে কল্যাণ ত সিমলর উমযাগ 

ফর্ওয়া  ময়সিল। সকন্তু িরিতীমত িাস্তিায়র্  য়সর্। তািাড়া কল্যাণ ত সিল ফর্মক একটা সর্সে নষ্ট ফেয়ামের ির এিং 

র্ীসতোলার সভসিমত অনুোর্ িোমর্ েতােত িোর্ কমরর্। উসর্ ফোঃ রাসিউল ইিলাে, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, 

িধার্েন্ত্রীর কার্ নালময়র িক্তব্যর িামর্ একেত ফিাষণ কমর একটি ইসিসর্য়াসরং োি কমল  গঠমর্র উমযাগ ফর্ওয়া র্ায় 

িমল িস্তাি ফের্। 

শসির্কর র োর্, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে,  াতীয় রা স্ব ফিাড ন দ্রুত িেময়র েমে ফিারাে কর্তনক িসশক্ষণ কার্ নক্রে শুরু 

করার সিষময় েতােত িোর্ কমরর্ এিং িসশক্ষমণর আয় ফর্মক সকছু টাকা কল্যাণ িামি আিমত িমল েতােত ফের্। উসর্ও 

একটি িসশক্ষণ ইন্সটিটিউট িা োি কমল  এের্ সকছু করা র্ায় িমল একেত ফিাষণ কমরর্।  

ফোঃ ইসলয়াি ফ ামির্, সিমেে এর্াসলে, েৎস্য ও িাণীিম্পে েন্ত্রণালয় িমলর্ ফর্ কযাডার িাস্তিায়মর্ আোমের একটা সভসি 

িময়া র্ িমল েতােত ফের্ এিং িেয়াির্দ্ িসরকল্পর্া গ্র মণ িস্তাি কমরর্। 



 
 

মু াম্মে  াসিজুর র োর্, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে,  র্িশাির্ েন্ত্রণালয়  ার্ার্ ফর্ অযািসধ সিসভন্ন উমযমগর িমল 

কযাডার িাস্তিায়মর্র িাইল োর্র্ীয় িধার্েন্ত্রীর কার্ নালয় অিসধ ফি ৌঁিায়। কযাডার িাস্তিায়র্ করমত  মল িসম্মসলত উমযাগ 

ফর্ওয়ার সিষময় িরােশ ন িোর্ কমরর্, অন্যর্ায় কযাডার িাস্তিায়র্ িম্ভি র্য় িমল েতােত িোর্ কমরর্।  ালর্াগােকৃত 

সর্ময়াগসিসধ ২০১৯ সর্ময় আিার কা  শুরু করা িময়া র্ এিং সর্ময়াগসিসধমত উি ি কারী িমক শলী িা িেোমর্র ১০মগ্রড 

ভুক্ত িে িংমর্া মর্র উমযাগ গ্র মণ িস্তাি ফের্। ফিমক্ষমে সডমলাো িমক শলীমের িাকরীর সুমর্াগ  মি এিং আোমের 

োর্ও বৃসর্দ্ িামি িমল আশা িকাশ কমরর্।  

ফোঃ তসে  উদ্দীর্ আ মেে, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িসরকল্পর্া সিভাগ সতসর্ পূি নিতী িক্তব্যর িামর্ একেত ফিাষণ কমর 

িমলর্ কযাডার িাস্তিায়র্ ি  িাে কা  র্া। উর্ার কসেটির িেয় সিসভন্ন উমযাগ সর্ময়সিমলর্ িমল  ার্ার্। উসর্ও কযাডার 

িাস্তিায়মর্ িকমল সেমল কা  করমত  মি িমল েতােত িোর্ কমরর্ এিং কল্যাণ ত সিমলর সিষময় একটি কসেটি করা 

র্ায় িমল িরােশ ন িোর্ কমরর্। 

ফোঃ রাসিউল ইিলাে, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িধার্েন্ত্রীর কার্ নালয় সতসর্ও মু াম্মে  াসিজুর র োর্, সিসর্য়র সিমেে 

এর্াসলে,  র্িশাির্ েন্ত্রণালময়র িক্তব্যর িামর্ একেত ফিাষণ কমরর্। উসর্ আমরা  ার্ার্ ফর্ ফকার্ সকছুই অিম্ভি র্া, ফিষ্টা 

করমল িি িম্ভি। ফিমক্ষমে আোমেরমক কাম র িকল ির্ নাময় ফর্র্তত্ব সেমত  মি, কাম  এসগময় আিমত  মি। উসর্ কযাডামরর 

িাশািাসশ িার্সেকভামি একক িশািসর্ক েন্ত্রণালময়র অধীর্ আর্য়র্ সিষময় কার্ নক্রে শুরু কা  করার  ন্য িস্তাি ফের্।  

ফোঃ আকতার আলী, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িাংলামেশ পুসলশ পূি নিতী িকমলর েতােত ফক খুি ভাল িমল অসভেত 

ব্যক্ত কমরর্। অতঃির দ্রুত িেময় িংকলর্ িকাশ, CAMS ও সুরক্ষা টিমের অ নর্মক  াইলাইটি কমর তামেরমক িংিধ নর্া 

িোর্ এিং আইসিটি অসিিাি ন কর্িামরন্স আময়া র্ করার সিষময় েতােত িোর্ কমরর্। কযাডার িাসভ নি িাস্তিায়মর্ 

িংকলর্ কযাটাসলে স মিমি কা  করমি িমল িরােশ ন ফের্। িমি নািসর একতাির্দ্ ভামি একক িশািসর্ক েন্ত্রণালয় ও 

আইসিটি কযাডার িাস্তিায়র্ সিষময় কা  করার সিষময় েতােত িোর্ কমরর্। 

িশান্ত র্কোর কসিরা , সিমেে এর্াসলে, স্থার্ীয় িরকার িমক শল অসধেপ্তর িমলর্ আইসিটি কযাডার িালু  মল িকল িেস্যা 

িোধার্  ময় র্ামি। সতসর্ আইসিটি কযাডার িাস্তিায়মর্ সিশ্বসিযালময়র সভসি, রা নর্সতক ব্যসক্তত্ব, িংিে িেস্য ও সিসভন্ন 

িংগঠমর্র িামর্ েতসিসর্েয় করার উির গুরুত্ব িোর্ কমরর্ এিং সিসভন্ন োেমে িিারণার সিষময় িরােশ ন িোর্ কমরর্। 

ফো া: োসুে সিো , সিমেে ম্যামর্ ার, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ িযুসক্ত অসধেপ্তর র্িগঠিত ফিারামের িকলমক অসভর্ন্দর্  ার্ার্ 

এিং এই আময়া মর্র  ন্য ধন্যিাে িোর্ কমরর্। সতসর্ উমে  কমরর্ ফর্, ফর্ িকল কাম র িামর্ আইসিটি িারির্  সড়ত 

ফি ামর্ তামেরমক ফর্র্তত্ব সেমত  মি, িময়া মর্ এসগময় এমি োসয়ত্ব সর্মত  মি। সুরক্ষা টিে ি  িকমলর অ নর্ ফক তুমল 

ধরমত  মি, এমক্ষমে িংকলর্ িকাশ ভাল কা  করমি িমল আশা িকাশ কমরর্। একতাির্দ্  ময় কা  করার  ন্য একক 

িশািসর্ক েন্ত্রণালয় িাস্তিায়র্ উমে মর্াগ্য ভূসেকা িালর্ করমত িামর িমল অসভেত িকাশ কমরর্। আোমের কার্ নক্রমে 

িরকামরর অর্ ননর্সতক িাশ্রয়  য় এসিষয়টিমক িিার িােমর্ তুমল ধরমত  মি। িকমল সেমল কা  করমল িিসকছু িাস্তিায়র্ 

িম্ভি এমক্ষমে িকল কা  ফিারামের উির িাসিময় সেমল  মি র্া িমল েত িকাশ কমরর্। 

ফোঃ র্ রুল ইিলাে, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িসরিংখ্যার্ ও তথ্য ব্যিস্থাির্া সিভাগ িমলর্ আিাতত সর্ময়াগসিসধ সর্ময় 

র্য় কযাডার িাসভ নি িাস্তিায়র্ সর্ময় কা  করা িময়া র্। সতসর্ আমরা িমলর্ একক কা  ক মর্া  াইলাইটি  য় র্া ফিমক্ষমে 

ফিারােমক কাম  লাসগময় আোমের এসগময় ফর্মত  মি। তািাড়া িংকলর্ িা িম্ভি  মল  ার্ নাল ফির করা এিং একটি কল্যাণ 

ত সিল গঠর্ করার সিষময় েতােত ফের্।   

ফোঃ আিাদুজ্জাোর্ িরকার, সিমেে এর্াসলে, সডসিসডটি িমলর্ কযাডার িাসভ নিমক সভশর্ কমর একক িশািসর্ক েন্ত্রণালয় 

আর্য়র্ সিষময় কা  করমত  মি তা মল ভসিষ্যমত কযাডার িাস্তিায়র্ ি  তর  মি। কযাডার িাস্তিায়মর্ আলাো একটি 

িাি গঠর্ করার সিষময়ও েতােত িোর্ কমরর্। তািাড়া ফিারাে একা িি কা  িারমি র্া িকলমক  একতাির্দ্  ময় কা  

করার সিষময় িরােশ ন িোর্ কমরর্। 



 
 

আ িার্  ািীি সুের্, সিমেে এর্াসলে,  াতীয় রা স্ব ফিাড ন ফেম্বারশীি িংখ্যা িাড়ামর্ার ফক্ষমে ির্দ্সতটি ি  ীকরমণ ফ ার 

োসি  ার্ার্। িাঁো  ো িোমর্র ফক্ষমে দ্রুত িেময়র েমে ফোিাইল ব্যাংসকং সিমেে িালু করার সিষময় েত িকাশ কমরর্। 

অসিিার সুলভ আিরণ, িারস্পাসরক িম্মার্মিাধ ও ি মর্াসগতার েমর্াভাি িকামশ  িকমলর িসত অনুমরাধ  ার্ার্।  

ফোঃ র্িীর উদ্দীর্, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ িযুসক্ত সিভাগ কযাডার িাস্তিায়মর্ িিার একতাির্দ্  ওয়া 

িময়া র্ িমল েতােত িোর্ কমরর্। কল্যাণ ত সিল গঠমর্র িাশািাসশ একটি িড় িাি ততসর করার সিষময় েতােত ফের্, 

ফর্ িাি ফর্মক িেস্যরা িময়া মর্ ফলার্ সর্মত িারমি। এমক্ষমে অিিরিাপ্ত সিসর্য়র স্যারমেরও ি মর্াসগতা ফর্ওয়া র্ায় িমল 

িরােশ ন িোর্ কমরর্।  

র্াসির উসদ্দর্, সিমেে এর্াসলে, সিস এ কযাডার িাস্তিায়মর্ িকলমক কমঠার িসরশ্রে করার  ন্য আহ িার্  ার্ার্ এিং 

এমক্ষমে সিশ্বসিযালময়র িাে/সশক্ষকমক িংযুক্ত করার সিষময় েতােত ফের্।  

মুরসশো ফিগে, সিমেে এর্াসলে, উিানুষ্ঠাসর্ক সশক্ষা ব্যযমরা িমলর্ কযাডার িাস্তিায়মর্ িকমলর সর্  সর্  অিস্থার্ ফর্মক 

কা  করার সিষময় অসভেত িোর্ কমরর্ এিং িকল এেসি েম ােয়মক আোমের কার্ নক্রে সিষময় অিস তকরণ ও িংিমে 

িস্তাি উিস্থাির্ করার সিষময় েতােত িোর্ কমরর্। কযাডার িাস্তিায়মর্র গুরুত্ব উমে  কমর একটি ডর্কমেন্ট িকাশ করার 

সিষময়ও িরােশ ন িোর্ কমরর্। 

সুকান্ত িিাক, সিমেে এর্াসলে, শ্রে ও কে নিংস্থার্ েন্ত্রণালয় র্িগঠিত কসেটিমক ধন্যিাে  ার্ার্। কযাডার িাস্তিায়মর্ একটি 

উিমেষ্টা কসেটি গঠর্ ও সিসভন্ন োেমে িহুল িিামরর সিষময় েতােত ফের্। 

ফোঃ আব্য তাম র  ার্, সিসর্য়র সিমেমে এর্াসলে, ব্যার্মিইি র্িগঠিত কসেটিমক ধন্যিাে  ার্ার্। সতসর্ িমলর্ ফর্ কযাডার 

িাস্তিায়র্ করমত  মল আোমেরমক কা  সেময় িোণ করমত  মি। আেরা ফর্ এই িসরসস্থসতমতও িচুর কা  কমর র্াসি তা 

িিার করমত  মি। িংকলর্ িকাশ এমক্ষমে ভাল োেে স মিমি কা  করমি িমল েতােত ফের্। কযাডার িাস্তিায়র্ ও একক 

িশািসর্ক েন্ত্রণালময়র সিষয়টি সর্ময় একিামর্ কার্ নক্রে গ্র মণ িস্তাি ফের্। 

ফোঃ ফোশররি ফ ামির্, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িাস্তিায়র্ িসরিীক্ষণ ও মূল্যায়র্ সিভাগ র্িগঠিত কসেটিমক অসভর্ন্দর্ 

 ার্ার্ এিং িকলমক একে করামর্ার  ন্য ধন্যিাে  ার্ার্। সতসর্ আন্তঃেন্ত্রণালয় কাম র অসভজ্ঞতা ফশয়ার ও আইসিটি 

কর্িামরন্স আময়া মর্ েতােত িোর্ কমরর্। 

িমক শলী ফোঃ আয়ূব্যর র োর্, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, সিস এ কসেটিমক অসভর্ন্দর্ ও িকলমক স্বাগত  ার্ার্। সতসর্ 

কযাডার িাস্তিায়মর্ সতর্টি ফেি উমে  কমরর্। ফর্ের্ঃ ফেি-১. পূণ নাঙ্গ সর্ময়াগ সিসধ, ফেি-২. একক িশািসর্ক েন্ত্রণালয়, 

ফেি-৩. আইসিটি কযাডার। ির্েটি িাস্তিাসয়ত, এ র্ সিতীয়টি  মল কযাডার িাস্তিায়র্ িেময়র ব্যািার িমল উমে  কমরর্।  

ফোঃ আকতার আলী, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িাংলামেশ পুসলশ ও ফোঃ রাসিউল ইিলাে, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে 

উর্ার িস্তামির িামর্ ি েত ফিাষণ কমরর্।  

ফোঃ তসে  উদ্দীর্ আ মেে, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িসরকল্পর্া সিভাগ িমলর্ ফর্ কমরর্ সডমরক্টসরর ১৫০০ কসি িকাশ 

করা  ময়মি। িতনোমর্ ১১০০+ অিসশষ্ট রময়মি। আমগর কসেটিমক স িাি সেময়সি, কার্ নসিিরণীও আমি এিং িতনোর্ কসেটির 

ফকউ আোর কামি আিমল অিসশষ্ট কসি ও আয়-ব্যময়র স িাি ব্যসিময় সেি।   

ফোঃ আকতার আলী, সিসর্য়র সিমেে এর্াসলে, িাংলামেশ পুসলশ ও আ িার্  ািীি সুের্, সিমেে এর্াসলে,  াতীয় 

রা স্ব ফিাড ন দ্রুত িেময় সডমরক্টসর িংগ্র  কমর সিসল করার সিষময় েতােত ফের্।  

ে ািসিি িকলমক ফিারামের ফেম্বারশীি  ওয়ার  ন্য সির্ীত অনুমরাধ  ার্ার্ ।   

িভায় অংশগ্র ণ করার  ন্য িভািসত েম ােয় িকমলর িসত কৃতজ্ঞতা িকাশ কমরর্ ও ধন্যিাে  ার্ার্। সতসর্ এই ধরমণর 

িভা ভসিষ্যমতও িলোর্ র্াকমি িমল উমে  কমরর্। সতসর্ িমলর্ িকমলর অসভজ্ঞতা আোমের খুি কাম  আিমি, িাশািাসশ 



 
 

কামরা কামি অতীত ডর্কমেন্ট র্াকমল ফিারামে ফশয়ার করার অনুমরাধ  ার্ার্। ফেম্বারশীি বৃসর্দ্ ও িাি গঠমর্ িকমলর 

ি মর্াসগতা িার্। সতসর্ িমলর্ ১৯ মর্র কসেটি র্য় িিাই আেরা কসেটি। আইসিটি কযাডার িাস্তিায়র্ ও কল্যাণ ত সিল 

গঠমর্ িকমলর েতােতমক স্বাগত  ার্ার্। সতসর্ িমলর্ দুই  া ার  র্িমলর িার  া ার  াত এক  মল অিশ্যই কযাডার 

িাস্তিায়র্ িম্ভি। িরিতীমত ফিারামের কার্ নসর্ি না ী িভায় আমলাির্া কমর সির্দ্ান্ত  াসর্ময় ফেওয়া  মি িমল এিং িিাইমক 

আিামরা ধন্যিাে  াসর্ময় িভার িোসপ্ত ফ াষণা কমরর্।  

 

                                                                                                         

                  তাসর ঃ ০৫ ফে ২০২১ 

                                                                                                      শারেীর্ আিমরা  

                                                                                                           িভািসত 

                                                                                           গভর্ নমেন্ট আইসিটি অসিিাি ন ফিারাে।  

 

স্মারকঃ ফিারাে/িশা/িভা-০১৩                                                         ২২ তিশা  ১৪২৮/05 ফে ২০২১  

 

বিতরণ ও কার্ নামর্ ন (ফ যষ্ঠতার ক্রোনুিামর র্য়): 

1. ি -িভািসত (িকল),গভর্ নমেন্ট আইসিটি অসিিাি ন ফিারাে। 

2. যুগ্ম-িসিি (িকল)/ ফকাষােক্ষ/ কার্ নসর্ি না ী (িকল),গভর্ নমেন্ট আইসিটি অসিিাি ন ফিারাে।      

      ৩.  অবিস কবি।       

 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                তারিখঃ ০৫ মে ২০২১ 

                                                                                  িতন চন্দ্র পাল 

                                                                                  েহাসরচব 

                                                                   গভর্ নমেন্ট আইসিটি অসিিাি ন ফিারাে   

                                                                              ফোিাইলঃ ০১৭১৭০৪৪৫৬২ 

                                                                                    ইমেইলঃ programmer.moca@gmail.com   
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