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সফলয়িঃ কাম নসনফ নাী সযলমদয সিতীয় বা 

 

বাসতিঃ াযভীন আপমযাজ 

স্থানিঃ অনরাইন দ্ধসত 

ভয়িঃ যাত ১০:০০ টা 

তাসযখিঃ ০৫ ফভ ২০২১ বুধফায 

 

বাসত ভমাদয় উসস্থত কর কভ নকতনাফক স্বাগত জাসনময় বায কাজ শুরু কমযন। কাম নত্র অনুমাসয় বায কাম নক্রভ 

সযচারনা কযায জন্য  ভাসচফ ফক অনুমযাধ কমযন। ভাসচফ উসযলমদয ফচয়াযম্যান গণমক  তামদয কসভটিয অগ্রগসত 

উস্থামনয জন্য অনুমযাধ কমযন।   
 

ক্রভ সফলয় আমরাচনা সদ্ধান্ত   ফাস্তফায়মন 

১ গমফলণা ও প্রকানা   

উ-সযলফদয কাম নক্রভ 

কাম নক্রভ চরভান।  কাম নক্রভ আমযা ত্বযাসিত কযমত মফ।  ংসিষ্ট কসভটি 

২ ফসভনায, সমপাসজয়াভ 

ও প্রসক্ষণ উ-সযলমদয 

কাম নক্রভ 

জুন ভাময শুরুমত প্রসক্ষণ 

কাম নক্রভ শুরু কযা মফ। ফ 

ফপ্রসক্ষমত ভসিউর প্রস্তুত কাম নক্রভ 

চরভান।  

যফতী বায পূমফ ন কময়কটি ভসিউর 

প্রস্তুত কযমত মফ।   

ংসিষ্ট কসভটি 

৩ অথ ন সফলয়ক উ-সযলদ 

এয কাম নক্রভ 

কসভটিয কাম নক্রভ অনুমাসয় কময়কটি 

সুাসয ও নীসতভারায খড়া 

বায় উস্থান কযা য়।    

খড়া সুাসয ও নীসতভারা গুমরা 

আমযা মাচাই-ফাছাই পূফ নক যফতী 

বায় উস্থান কযমত মফ।  

ংসিষ্ট কসভটি  

৪ ওময়ফাইট প্রস্তুত কাম নক্রভ চরভান। জুন’২১ এয ভমে পন্ন কযমত মফ।  ংসিষ্ট কসভটি 

৫ ভাসকং  ফভমজ ক্রয় কাম নক্রভ পন্ন ওয়ায ম নাময় 

যময়মছ।  

ফভ’২১ এয ভমে পন্ন কযমত মফ।  ংসিষ্ট কসভটি  

৬ ংকরন প্রকা কাম নক্রভ চরভান।  কাম নক্রভ আমযা ত্বযাসিত কযমত মফ। ংসিষ্ট কসভটি 

৭ ফভম্বাযী চরভান ফভম্বাযী দ্ধসতটি 

জীকযণ ও চাঁদা প্রদামনয সফলময় 

আমরাচনা য়।  

ক) মখন ফযসজমেন পন্ন মফ, ফ 

ভয় ফথমক চাঁদা প্রদামনয ভয় শুরু 

মফ। চাঁদা প্রদামনয জন্য অনরাইন 

ভাসন ট্রান্সপায সমেভ (এএএর) 

চালু কযা মফ।   

 খ) ফযসজমেন সপ ২০০টাকা, 

ফাৎসযক চাঁদা ৩০০টাকা এফং 

আজীফন দস্য ৩২০০টাকা পুনিঃ 

সনধ নাযণ কযা র।  

অথ ন সফলয়ক 

উ-সযলদ 

 

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

                                                                                                                    স্বাক্ষসযত/- 

                                                                                                           তাসযখিঃ ৩০ ফভ ২০২১  

                                                                                                              াযভীন আপমযাজ  

  বাসত 
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স্মাযকিঃ ফপাযাভ/প্রা/বা-০১৬                                                                           ১৬ জ্জযষ্ঠ  ১৪২৮/৩০ফভ ২০২১ 

 

সফতযণ ও কাম নামথ ন (ফজযষ্ঠতায 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।       

 

                                                                                

                                                                                     তারিখঃ ৩০মে ২০২১ 

                                                                                     িতন চন্দ্র পাল 

                                                                                     েহাসরচব 

                                                                            গবন নমভন্ট আইসটি অসপা ন ফপাযাভ 

                                                                                  ফভাফাইরিঃ ০১৭১৭০৪৪৫৬২ 

                                                                                          ইমভইরিঃprogrammer.moca@gmail.com                                                                                   
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