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সিষয়ঃ ফরাগ্রাোর, রক্ষণামিক্ষণ রমকৌশলী, িহকারী সিমেে এর্াসলে, কসিউটার অিামরশর্ সুিারভাই ার, 

ফর্টওয়াকন ইসিসর্য়ার, ডাটামি  এডসেসর্মেটর, ও ওময়ি এডসেসর্মেটর কে নকতনামের িেন্বময় 

েতসিসর্েয় িভার কার্ নসিিরণী।  

 

িভািসতঃ শারেীর্ আিমরা , িভািসত, গভর্ নমেন্ট আইসিটি অসিিাি ন ফিারাে 

তাসর  ও িেয়ঃ ০১ ফে ২০২১, শসর্িার, িকাল ১১টা (অর্লাইর্ িদ্ধসত) 

 

িভািসত েমহােময়র অনুেসতক্রমে েহািসিি িভা শুরু কমরর্। িভার শুরমতই েহািসিি ফিারামের িক্ষ ফর্মক 

িকলমক স্বাগত  ার্ার্ এিং িভায় অংশগ্রহণ করার  ন্য কৃতজ্ঞতা রকাশ কমরর্। অতঃির গত কময়কসেমর্ ফিারামের 

িতনোর্ কসেটির কার্ নক্রে িিমকন িভামক অিসহত কমরর্। আমলাির্ার শুরুমতই িহ-িভািসত ফোঃ নূর ফহামির্ রসতষ্ঠাকাল 

ফর্মক অদ্যািসে ফিারাে কতৃক গৃহীত কার্ নক্রে সিষময় িভামক অিসহত কমরর্। আমলাির্ায় অংশ সর্ময় িহ-িভািসত রমকৌঃ 

ফোঃ ফোর্াময়ে উসির্ ফিৌধুরী আগােী িেময় ফিারাে কতৃনক িসরিাসলত রসশক্ষণ গুমলামত িকলমক অংশগ্রহণ করার  ন্য 

আেন্ত্রণ  ার্ার্। িহ-িভািসত ফোঃ স য়া উিীর্ িভায় উিসস্থত িকলমক ফিারামের িক্ষ ফর্মক ধন্যিাে  াসর্ময় মুক্ত 

আমলাির্ায় অংশগ্রহণ করার  ন্য আেন্ত্রণ  ার্ার্।   

আমলাির্ার শুরুমত ফোঃ আসেনুল ইিলাে, ফরাগ্রাোর, িস্ত্র ও িাট েন্ত্রণালয় ফিারামের র্িগঠিত কসেটিমক অসভর্ন্দর্  ার্ার্ 

এিং রয়াত ফোঃ আসরফুল ইিলামের  ন্য িকমলর কামে ফোয়া িার্। আইসিটি কযাডার িাস্তিায়মর্ সুরক্ষা টিমের কার্ নক্রে 

িহ িকল আইসিটি িারিমর্র কা মক িড় িসরিমর রিামরর ব্যিস্থাকরমণর উির গুরুত্বমরাি কমরর্ এিং সুরক্ষা টিমের 

কাম র ফরসক্ষমত  র্রশাির্ িেমকর  ন্য আমিেমর্র সিষময় উমে  কমরর্। তাোড়া আইসিটি কযাডার িাস্তিায়মর্ 

েধ্যমেয়ােী িসরকল্পর্া গ্রহমণ েতােত রোর্ কমরর্ এিং একটি কল্যাণ তহসিল গঠর্ করার সিষময় ফ াড় োসি  ার্ার্।  

স করা আসের্, ফরাগ্রাোর, আর ফ  এি সি ফিারামের র্িগঠিত কসেটিমক অসভর্ন্দর্  ার্ার্। কযাডার িাস্তিায়মর্ আইসিটি 

কার্ নক্রে ফক িহুল রিামরর িাশািাসশ কসেটির িামর্ িকলমক একতািদ্ধ হময় কা  করার রস্তাি ফের্ এিং িেস্যমেরমক 

উজ্জীসিত রা ার  ন্য সিসভন্ন রসশক্ষণিহ িেরব্যািী অন্যান্য কার্ নক্রে িসরিালর্ার  ন্য গুরুত্বমরাি কমরর্। তাোড়া কল্যাণ 

তহসিল গঠর্ করার সিষময় ফ াড় োসি  ার্ার্।       

ফোঃ শান্ত  ার্, ফরাগ্রাোর, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ রযুসক্ত সিভাগ কযাডার িাস্তিায়মর্ দ্রুত িেমক্ষি ফর্ওয়ার সিষময় েতােত ফের্। 

সুলতার্ োহমুে, ডাটামি  এডসেসর্মেটর, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ রযুসক্ত সিভাগ ফিারামের র্িগঠিত কসেটিমক শুমভচ্ছা ও 

অসভর্ন্দর্  ার্ার্। এই আময়া মর্র  ন্য িকলমক ধন্যিাে  ার্ার্ এিং আইসিটি কযাডারিহ িকল এম িা িাস্তিায়মর্ 

িকলমক একতািদ্ধ হময় কা  করমত হমি েতােত রোর্ কমরর্। এমক্ষমে ফিারামের িেস্য িংখ্যা বৃসদ্ধ করার উির 

গুরুত্বমরাি কমরর্।  

িসশর উসির্, ফরাগ্রাোর, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ রযুসক্ত সিভাগ ফিারামের র্িগঠিত কসেটিমক শুমভচ্ছা ও অসভর্ন্দর্  ার্ার্। 

সতসর্ িকমলর েমধ্য একতা, িেস্য িংখ্যা বৃসদ্ধ ও কল্যাণ তহসিল গঠমর্ েতােত রোর্ কমরর্।  



 
 

ফেমহসে হািার্, ফরাগ্রাোর, সিোর্ িসরিহর্ ও ির্ নটর্ েন্ত্রণালয় র্িগঠিত কসেটিমক শুমভচ্ছা  ার্ার্। িিাইমক একতািদ্ধ 

করার িাশািাসশ িহুল রিামরর সিষময় িরােশ ন রোর্ কমরর্। কল্যাণ তহসিল গঠর্ ও িেস্য িংখ্যা বৃসদ্ধর সিষময়ও েতােত 

রোর্ কমরর্। এোড়া কযাডার িাস্তিায়র্ ও একক রশািসর্ক েন্ত্রণালময়র অধীর্ আর্য়র্ সিষয়টি সর্ময় একিামর্ কার্ নক্রে 

গ্রহমণ রস্তাি ফের্। 

ফোঃ  াসকর ফহামির্, ফরাগ্রাোর, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ রযুসক্ত সিভাগ র্িগঠিত কসেটিমক অসভর্ন্দর্  ার্ার্। িকলমক একতািদ্ধ 

হময় কা  করার সিষময় রস্তাি ফের্, কযাডার িাস্তিায়র্ ও একক রশািসর্ক েন্ত্রণালময়র অধীর্ আর্য়র্ কার্ নক্রে িাস্তিায়মর্ 

িকলমক এসগময় আিার রসত আহ িার্  ার্ার্।   

তুসহনুল ইিলাে, ফর্টওয়াকন ইসিসর্য়ার, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ রযুসক্ত সিভাগ র্িগঠিত কসেটিমক অসভর্ন্দর্ ও িকলমক স্বাগত 

 ার্ার্। এ ধরমর্র আময়া মর্র  ন্য কসেটিমক ধন্যিাে  ার্ার্। িেস্য িংখ্যা বৃসদ্ধর  ন্য িদ্ধসতটি িহ ীকরমর্র সিষময় 

িরােশ ন রোর্ কমরর্। িকলমক একতািদ্ধ হময় কা  করা এিং সিভাগ সভসিক কসেটি করার সিষময় েতােত রোর্ কমরর্।  

কােরুজ্জাোর্, রক্ষণামিক্ষণ রমকৌশলী, রধার্েন্ত্রীর কার্ নলয় ও যুগ্মিসিি, গভর্ নমেন্ট আইসিটি অসিিাি ন ফিারাে কযাডার 

িাস্তিায়মর্র রার্সেক ধাি সহমিমি একক রশািসর্ক েন্ত্রণালময়র অধীর্ হওয়ার সিষময় গুরুত্বমরাি কমরর্।     

এ. এি. এে. ফহািমর্ ফোিারক (রুসে), ফরাগ্রাোর, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ রযুসক্ত সিভাগ র্িগঠিত কসেটিমক শুমভচ্ছা ও অসভর্ন্দর্ 

 ার্ার্। সতসর্ কােরুজ্জাোর্, রক্ষণামিক্ষণ রমকৌশলীর িক্তব্যর িামর্ একেত ফিাষণ কমরর্ এিং দ্রুত িেময়র েমধ্য একটি 

কল্যাণ তহসিল গঠর্ ও ফিারামের িেস্য িংখ্যা বৃসদ্ধমত িদ্ধসতটি িহ ীকরমর্র কার্ নক্রে গ্রহমণ ব্যিস্থা সর্মত ফিারামের রসত 

আহ িার্  ার্ার্। কযােস  ও সুরক্ষা টিমের অ নর্মক িকল আইসিটি কে নকতনার অ নর্ িমল িকলমক ধন্যিাে  ার্ার্। এমত 

িরকামরর রচুর অর্ ননর্সতক িাশ্রয় হময়মে িমলও সতসর্ উমে  কমরর্। সতসর্ কে ন িসরমিশ উন্নয়র্, সিভাগসভসিক কসেটি গঠর্ 

ও একতািদ্ধ হময় কা  করার রসত গুরুত্বমরাি কমরর্। িিমশমষ আইসিটি কযাডার িাস্তিায়র্, একক রশািসর্ক েন্ত্রণালময় 

আর্য়র্ ও িের্াে িসরিতনমর্ দ্রুত কার্ নক্রে গ্রহমণ েতােত রোর্ কমরর্।     

ফোঃ র্া মুল ইিলাে, ফরাগ্রাোর, ধে ন সিষয়ক েন্ত্রণালয় র্িগঠিত কসেটিমক স্বাগত ও অসভর্ন্দর্  ার্ার্। সিসভন্ন োধ্যমে 

রিারণা িালামর্া, সিসশষ্ট ব্যসক্তমের সর্ময় টকমশা আময়া র্ ও একটি শক্ত সভসি গমর তুলমত হমি িমল েতােত রোর্ কমরর্। 

িাশািাসশ একটি কল্যাণ তহসিল গঠর্ ও িেস্য বৃসদ্ধর  ন্য রসক্রয়া টি িহ তর করমত হমি িমল িরােশ ন ফের্।  

তাহ সর্য়াতুল ইিলাে এসডির্, ফরাগ্রাোর, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ রযুসক্ত সিভাগ িমলর্ িকমল সেমল ফিষ্টা করমল িিল আেরা 

হিই। ফিমক্ষমে ফিারামের ব্যার্ামর িকলমক একতািদ্ধ হময় কা  করমত হমি।  

ফোঃ েসর্রুজ্জাোর্, ফরাগ্রাোর, ডাক অসধেপ্তর কসেটিমক অসভর্ন্দর্  ার্ার্। গঠর্তন্ত্র অনুর্ায়ী সিসিএিসি এর োধ্যমে 

সর্ময়াগরাপ্ত িকমলই ফিারামের িাধারণ িেস্য িমল  ার্ার্, তমি িিাইমক ফরস োড ন িেস্য হওয়ার  ন্য আহ িার্  ার্ার্। 

ব্যসক্তগত ফর্াগামর্াগ/িসরসিত ফক কাম  লাসগময় িকলমক একতািদ্ধ হময় কা  করার সিষময় েতােত রোর্ কমরর্। 

আিদুোহ আল রহোর্, ফরাগ্রাোর, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ রযুসক্ত সিভাগ কসেটিমক অসভর্ন্দর্  ার্ার্ এিং আময়া মর্র  ন্য 

ধন্যিাে জ্ঞাির্ কমরর্। সিভাগ সভসিক কসেটি গঠর্ ও িকমল একতািদ্ধ হময় কা  করার সিষময় েতােত রোর্ কমরর্। 

ওয়াসহে মুরাে, ফরাগ্রাোর, িসরিংখ্যার্ ও তথ্য ব্যিস্থাির্া সিভাগ কসেটিমক অসভর্ন্দর্  ার্ার্ এিং আময়া মর্র  ন্য 

ধন্যিাে জ্ঞাির্ কমরর্। একক রশািসর্ক েন্ত্রণালময় আর্য়র্, কল্যাণ তহসিল গঠর্ ও িেস্য িংখ্যা বৃসদ্ধ করার  ন্য রসক্রয়া 

টি িহ তর করার সিষময় েতােত রোর্ কমরর্। 

র্া মুর্ র্াহার, ফরাগ্রাোর, আইএেইসড কসেটিমক অসভর্ন্দর্  ার্ার্ এিং আময়া মর্র  ন্য ধন্যিাে জ্ঞাির্ কমরর্। িকমল 

একতািদ্ধ হময় কা  করার সিষময় েতােত রোর্ কমরর্।    



 
 

েহািসিি িকলমক ফিারামের ফরস োড ন ফেম্বারশীি হওয়ার  ন্য ও অন্যমেরমক এই সিষময় উৎিাসহত করার  ন্য িিার 

রসত সির্ীত অনুমরাধ  ার্ার্ ।   

িভায় অংশগ্রহণ করার  ন্য িভািসত েমহােয় িকমলর রসত কৃতজ্ঞতা রকাশ কমরর্ ও ধন্যিাে  ার্ার্। সতসর্ এই ধরমর্র 

িভা ভসিষ্যমতও িলোর্ র্াকমি িমল উমে  কমরর্। সতসর্ আইসিটি কযাডার িাস্তিায়র্ ও কল্যাণ তহসিল গঠমর্ িকমলর 

েতােতমক স্বাগত  ার্ার্ এিং ফেম্বারশীি বৃসদ্ধ ও িাি গঠমর্ িকমলর িহমর্াসগতা িার্। সিভাগসভসিক কসেটি গঠমর্ 

ফিারামের িসরকল্পর্া রময়মে িমলও িভামক অিসহত কমরর্। সতসর্ িমলর্ ১৯ মর্র কসেটি র্য় িিাই আেরা কসেটি, দুই 

হা ার  র্িমলর িার হা ার হাত এক হমল অিশ্যই কযাডার িাস্তিায়র্ িম্ভি। আমলাির্ার োধ্যমে রাপ্ত সিষয়গুমলা ফর্মক 

সর্ম্মসলস ত সিদ্ধান্তিমূহ গ্রহণ করা হমলা িমল িভামক অিসহত কমরর্ঃ 

সিদ্ধান্তঃ ১। আইসিটি কযাডার িাস্তিায়মর্র অংশ সহমিমি রার্সেকভামি একক রশািসর্ক েন্ত্রণালময় আর্য়মর্র কার্ নক্রেমক 

ত্বরাসন্বত করা এিং একইিামর্ কযাডার িাস্তিায়মর্র কার্ নক্রেমক আমরা ফিসশ ফ ারামলা করা।  

২। কল্যাণ তহসিল গঠমর্র  ন্য একটি র্ীসতোলা রস্তুত। 

৩। িেস্য ফরস মেশর্ রসক্রয়া িহ তর করার উমদ্যাগ গ্রহণ।  

িভায় আর ফকার্ আমলাির্া র্া র্াকায় িভািসত েমহােয় িিাইমক আিামরা ধন্যিাে  াসর্ময় িভার িোসপ্ত ফ াষণা কমরর্।  

 

                                                                                                          স্বাক্ষসরত/- 

                  তাসর ঃ ১২ ফে ২০২১ 

                                                                                                      শারেীর্ আিমরা  

                                                                                                           িভািসত 

                                                                                           গভর্ নমেন্ট আইসিটি অসিিাি ন ফিারাে।  

স্মারকঃ ফিারাে/রশা/িভা-০১5                                                         ২৭ বিশা  ১৪২৮/১২ ফে ২০২১  

 

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

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

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

      ৩.  অবিস কবি।       

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                তারিখঃ ১২ মে ২০২১ 

                                                                                  িতন চন্দ্র পাল 

                                                                                  েহাসরচব 

                                                                   গভর্ নমেন্ট আইসিটি অসিিাি ন ফিারাে   

                                                                              ফোিাইলঃ ০১৭১৭০৪৪৫৬২ 

                                                                                    ইমেইলঃ programmer.moca@gmail.com   
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