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সফলয়িঃ কাম নসনফ নাী সযলমদয বা 
 

বাসতিঃ াযভীন আপমযা , সসনয়য সমেভ এনাসরে, ঢাকা ফভমরাসরটন পুসর  

স্থানিঃ 1017, বাকক্ষ, ংস্কৃসত সফলয়ক ভন্ত্রণারয়।   

ভয়িঃ সফকার ০৫:৩০ টা 

তাসযখিঃ ১৬ ফভ ২০২২ ফাভফায 
 

বাসত ভমাদয় অংগ্রণকাযী করমক স্বাগত  াসনময় বায কা  শুরু কমযন। কাম নত্র অনুমাসয় বায 

কাম নক্রভ সযচারনা কযায  ন্য ভাসচফ ফক অনুমযাধ কমযন। ভাসচফ বায আমরাচযসূসচ অনুমাসয় বায কাম নক্রভ শুরু 

কমযন।   
 

ক্রভ সফলয় আমরাচনা সদ্ধান্ত   ফাস্তফায়মন 

১ ফপাযামভয গঠনতন্ত্র 

ারনাগাদকযণ।  

ফপাযামভয গঠনতন্ত্র ারনাগামদয সফলময় 

এডমবামকট ও আযম এস’য ামথ 

ফমাগামমাগ বৃসদ্ধ কযমত মফ।   

আগাভী ০২(দুই) ভাময ভমে 

ফপাযামভয গঠনতন্ত্র ারনাগাদ কযায 

সফলময় মথামথ উমযাগ কযমত মফ।  

ভাসচফ 

২ সফবাগীয় ম নাময় 

ফপাযামভয কসভটি গঠন।  

ফাসল নক াধাযণ বায সদ্ধান্ত অনুমায়ী 

সফবাগীয় ম নাময় কভ নযত দস্যমদয 

ভন্বময় সফবাগীয় কসভটি গঠন কযা মায় । 

আগাভী ০২(দুই) ভাময ভমে ৮টি 

সফবাগীয় কসভটি গঠন কযমত মফ। 

কাম নসনফ নাী 

কসভটি  

৩ কল্যাণ তসফর সফলয়ক।  ানুয়াসয’২২ ফথমক কল্যাণ তসফমরয 

কাম নক্রভ শুরু কযায  ন্য প্রস্তুতকৃত খড়া 

নীসতভারায উয ভতাভত গ্রণ কযা 

মায়।  

অথ ন-উকসভটি ফথমক খড়া 

নীসতভারা প্রাসিয য কর দস্যয 

ভতাভত গ্রমণয  ন্য নীসতভারাটি 

অনরাইমন ফয়ায কযমত মফ।  

অথ ন-

উকসভটি  

৪ ফপাযামভয অসপ এয 

 ন্য  ায়গা ফযাদ্দ।   

াভসগ্রক কাম নক্রভ সযচারনায  ন্য 

ফপাযামভয একটি স্থায়ী অসপ প্রময়া ন।  

আইইসফ ও আইসটি সফবামগয ামথ 

ফমাগামমাগ কযমত মফ।  

কাম নসনফ নাী 

কসভটি  

৫ প্রসভত  নফর কাঠামভা 

সফলময় ত্র ফপ্রযণ।  

ংসিষ্ট কর প্রসতষ্ঠানমক অসত দ্রুত 

ভময়য ভমে ত্র ফপ্রযণ কযমত মফ।   

আগাভী ০১(এক) ভাময ভমে ত্র 

ফপ্রযণ কযমত মফ।  

-

বাসত 

(অথ ন-

উকসভটি) 

ও ভাসচফ  

৬ আইসডসফ এয ামথ ফমৌথ 

বায ব্যফস্থাকযণ  

সফসবন্ন স্বাথ ন ংসিষ্ট সফলময় কাম নক্রভ 

সযচারনায  ন্য আইসডসফ এয ামথ 

ফমৌথ বা কযা মায়।   

আগাভী ০২(দুই) ভাময ভমে এ 

সফলময় মথামথ উমযাগ কযমত মফ। 

যুগ্মসচফ-২ 

৭ একক প্রাসনক 

ভন্ত্রণারময় আনয়ন 

সফলয়ক উমযাগ গ্রণ 

আইসটি কযাডায সফলময় আয ফকান 

অগ্রগসত না থাকায় আাতত একক 

প্রাসনক ভন্ত্রণারময় আনয়ন সফলয়ক 

উমযাগ গ্রণ কযা মায়।  

একক প্রাসনক ভন্ত্রণারময় আনয়ন 

সফলময় যফতী কাম নক্রভ গ্রমণয  ন্য 

আগাভী ২৮ফভ ২০২২ সনফায একটি 

াধাযণ বা আহ ফান কযমত মফ।  

ভাসচফ  

 

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

                                                                                                                  

                                                                                                              াযভীন আপমযা                          

                                                                                                                    বাসত 
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স্মাযকিঃ ফপাযাভ/প্রা/বা-০৬২ (১৮)                                                     ০৪ জ্ যষ্ঠ ১৪২৯/১৮ ফভ ২০২২ 

সফতযণ ও কাম নামথ ন (ফ যষ্ঠতায 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 

ইমভইরিঃ gictof@gmail.com 
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