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গত ০৯/১১/২০২২ তারিখে অনুরিত অর্ ন সবষয়ক উিকসেটির ১ে িভার কার্ নসববরণী।
সভাপরত

: প্রমক ঃ ফোঃ মমানাখেম উরিন ম ৌধুিী
আহ্বােক, অর্ ন সবষয়ক উিকসেটি
ও
সিমেে এর্াসলে, পল্লী উন্নেন ও সমবাে রবভাগ
সভাি তারিে : ০৯-১১-২০২২ রি:
সভাি সমে : িাত ৮.০০ ঘটিকাে
স্থান
: অনলাইন রসখেম
উপরস্থরত
: মিকখড েড
২.০ উপস্থাপনা
সভাপরত অনলাইন রসখেখম সংযুক্ত সকলখক স্বাগত জারনখে সভাি কার্ েক্রম উপস্থাপখনি জন্য অর্ ন উিকসেটির িদস্য িসিব ও
জ্বালারন ও েরনজ সম্পদ রবভাখগি মরাগ্রামাি’খক আহ্বান জানান। িদস্য িসিব আখলা যসূর অনুর্ােী সভাি কাজ শুরু কখিন।
৩.০ রসদ্ধান্ত:
রবস্তারিত আখলা না মেখে রনম্নবরণ েত রসদ্ধান্ত গৃহীত হে:
ক্রম
রবেে
রসদ্ধান্ত
১
স্পন্সিরেপ
সম্ভাব্য স্পন্সিরেপখদি তারলকা রস্তুত কিখত হখব
২
িাঁদা আদাে পদ্ধরত ম ািাখমি ওখেবসাইখেি মাধ্যখম অনলাইনরভরিক িাঁদা
আদাখেি মেমখেে রস্তুত কিখত হখব

বাস্তবােখন
সদস্য-সর ব
জনাব মমা: ইনামুল হক, জনাব
মমা: মা রুল আলম এবং রনপু
হালদাি
কযাে োকা আদাখে রনখম্নাক্ত গ্রুপ কিা হল:
বাংলাখদে সর বালখেি সকল অর স
জনাব মমাোঃ মা রুল আলম,
জনাব ফোঃ ফতািাজ্জল ফ ামির্,
জনাব ফোঃ িামিদুল ইিলাে,
োতুখন জান্নাত, ইরিরনোি
সুোন্ত িাে, জনাব এস. এম.
মমাহােখমন রলেন, জনাব মমা:
িারকবুল ইসলাম, জনাব রমজো
মাহমুদ সুহৃদ, মমা: রিোজ
উরিন, আরতো আনজুম আভা,
োিরমন সুলতানা
ব্যানখবইস
মক. এম. হাসানুল্লাহ মাহমুদ,
জনাব সুজন ন্দ্র দাস
ে
পরিকল্পনা মন্ত্রণালখেি রতনটি রবভাগ, অর্ মন্ত্রণালখেি ির্াব ফোঃ রাসিদ শা সরয়ার,
ইআিরড, বাংলামদশ পাবরলক সারভেস করমেন
শুভ্রে শাহ বসর্ক
ররতিক্ষা মন্ত্রণালে, সংসদ সর বালে, রনব ো ন করমেন ও ির্াব ফোঃ াসরছ িরকার,
সর বালে বরহর্ভেত অন্যান্য অর স
ির্াব ফো: ওয়াস দ মুরাদ
রবাসী কল্যাণ ও ববখদরেক কমেসংস্থান মন্ত্রণালর়্, আইরসটি জনাব মমাহাোঃ মাসুম রবল্লাহ,
১৬/৪ র্র্ ন িার্কনলার ফরাড ,ধার্েসি ,ঢাকা-১২০৫
ফোবাইল: ০১৭১৭-০৪৪৫৬২, ০১৭৬২-৬২০০০৬

মন্তব্য

ম ািাখমি
মহাসর ব
ও
ফেিারার িাঁদা
আদাখেি রবেেটি
সমন্বে কিখব।

রনখজখদি মখধ্য
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রডরভেন ও আইরসটি অরিদপ্তি
জাতীে িাজস্ব ফবাড ন

৩

SMS

৪

র ািণা
রবরবি

জনাব মমাোঃ আবু িােহান, জনাব
এ. এস. এম. মহাসখন মমাবািক,
জনাব মমাোঃ েরিফুল ইসলাম
জনাব আ িার্ াবীব সুের্,
ির্াব জারকি মহাখসন োন

আখলা না
িাঁদা
কিখবন।
রনখজখদি
আখলা না
িাঁদা
কিখবন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালর়্
জনাব কামরুজ্জামান
রভরিক sms এর মাধ্যমম সকল গভর্ যমমন্ট আইসসটি অসিসারমের মহাসর ব
অবসিত করমত িমব।
জনাব সমসির কাসি সরকার, সসমেম এনাসলে, গৃিায়ন ও
গর্পূতয মন্ত্রর্ালয়’কক অর্ যসবষয়ক উপকসমটিমত কামজর
সুসবধামতয ককা-অপ্ট করা িমলা।

০৪. সভাে আি মকান আখলা না না র্াকার়্ উপরস্থত সকলখক িন্যবাদ জারনখর়্ সভাি সমারপ্ত মঘােণা কখিন।

প্রমক ঃ ফোঃ মমানাখেম উরিন ম ৌধুিী
আহ্বােক, অর্ ন সবষয়ক উিকসেটি
ও
সিমেে এর্াসলে, পল্লী উন্নেন ও সমবাে রবভাগ

স্মারকঃ ফিারাে/প্রশা/িভা-০৯৯(০৪)

২৯খে কারতেক ১৪২৯ /১৪ র্মভম্বর, ২০২২

সবতরণ ও কার্ নামর্ ন (মিেষ্ঠতার ক্রোনুিামর র্য়):
১
মমাোঃ আব্দুস সালাম োহ, রসখেম এনারলে, এ . এস. এম. ইউ।
২
মক. এম. হাসানুল্লাহ মাহমুদ, রসখেম এনারলে, ব্যানখবইস
৩ সুকান্ত বসাক, রসখেম এনারলে, শ্রম ও কমেসংস্থান মন্ত্রণালে।
৪
এ.টি. এম আরলমুজ্জামান, রসখেম এনারলে, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালে।
৫
রমরহি কারন্ত সিকাি, রসখেম এনারলে, গৃহার়্ন ও গণপূতে মন্ত্রণালর়্
৬ মমাোঃ েরিফুল ইসলাম, রসখেম এনারলে, তথ্য ও মর্াগাখর্াগ রযুরক্ত রবভাগ।
৭
মমাোঃ আহসান হাবীব সুমন, রসখেম এনারলে, জাতীে িাজস্ব মবাডে।
৮
মমাোঃ আবু িােহান, রসখেম এনারলে, রবাসী কল্যাণ ও ববখদরেক কমেসংস্থান মন্ত্রণালে।
৯
এ. এি. এে. ফ ািমর্ ফোবারক, ফপ্রাগ্রাোর, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ প্রযুসি অসধদপ্তর।
১০ জারকি মহাখসন োন, মরাগ্রামাি, জাতীে িাজস্ব মবাড ে।
১১ জনাব কামরুজ্জামান, রিানমন্ত্রীি কার্ োলর়্
১২ ফোঃ িাসকর ফ ািাইর্, ফপ্রাগ্রাোর, তথ্য ও ফর্াগামর্াগ প্রযুসি অসধদপ্তর।
১৩ েরিফুল ইসলাম, সহকািী মরাগ্রামাি, তথ্য ও মর্াগাখর্াগ রযুরক্ত অরিদপ্তি।
১৬/৪ র্র্ ন িার্কনলার ফরাড ,ধার্েসি ,ঢাকা-১২০৫
ফোবাইল: ০১৭১৭-০৪৪৫৬২, ০১৭৬২-৬২০০০৬

কখি
আদাে
মখধ্য
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১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮

মমাোঃ েরিফুল ইসলাম, সহকািী মরাগ্রামাি, রবভাগীে করমেনাখিি কার্ োলে, ট্টগ্রাম।
মমাোঃ সাখজদুল ইসলাম, সহকািী মমইনখেন্যান্স ইরিরনোি, পরিখবে, বন ও জলবায়ু পরিবতেন মন্ত্রণালে।
সুজন ন্দ্র দাস, সহকািী সহকািী মরাগ্রামাি, ব্যানখবইস।
শুভ্রম োহ বরনক, সহকািী মরাগ্রামাি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালে।
মমাোঃ হারিছ সিকাি, মরাগ্রামাি, আকোইভস ও গ্রন্থাগাি অরিদপ্তি।
ফোঃ ফতািাজ্জল ফ ামির্, ফপ্রাগ্রাোর, অর্ ন সবভাগ।
সুির্ িন্দ্র দাি, ি কারী ফপ্রাগ্রাোর, ব্যার্মবইি।
মমাোঃ িার দ োহরিোি, সহকািী মরাগ্রামাি, আইএমইরড।
োতুখন জান্নাত, সহকািী মমইনখেন্যান্স ইরিরনোি, মরন্ত্রপরিেদ রবভাগ।
ইরিরনোি সুোন্ত িাে, সহকািী মমইনখেন্যান্স ইরিরনোি, পল্লী উন্নেন ও সমবাে রবভাগ।
আরতো আনজুম আভা, সহকািী মমইনখেন্যান্স ইরিরনোি, র্ভরম মন্ত্রণালে
মমা: রিোজ উরিন, সহকািী মমইনখেন্যান্স ইরিরনোি, কৃরে মন্ত্রণালে
োিরমন সুলতানা, সহকািী মমইনখেন্যান্স ইরিরনোি, মরহলা ও রেশু রবের়্ক মন্ত্রণালর়্
সকল সদস্য, গভণ েখমন্ট আইরসটি অর সাি।
অর স করপ।

(মমা: মা রুল আলম)
সদস্য-সর ব, অর্ ে রবেেক উপকরমটি
ও
মরাগ্রামাি, জ্বালারন ও েরনজ সম্পদ রবভাগ

১৬/৪ র্র্ ন িার্কনলার ফরাড ,ধার্েসি ,ঢাকা-১২০৫
ফোবাইল: ০১৭১৭-০৪৪৫৬২, ০১৭৬২-৬২০০০৬

