
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
আইিস  শাখা

২০২০-২১ অথবছেরর ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর উ াবনী কায ম সং া  ৫ম সভার কাযিববরণী।

সভাপিত ড. মহঃ শর আলী 
 সিচব ( শাসন)

সভার তািরখ ২০ িডেস র ২০২০
সভার সময় র ১২.৩০ ঘ কা

ান সিচব ( শাসন) এর অিফস কে
উপি িত পিরিশ -ক

       সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন এবং িবগত সভার অ গিত স েক জানেত চান।
কিম র সদ -সিচব এবং উপসিচব মাছা াৎ ফারহানা রহমান  সভাপিতর অ মিত েম সভার েত গত ২১ অে াবর
২০২০ তািরেখ অ ি ত সভার িস া  বা বায়েনর অ গিত েল ধের বেলন য, ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক উ াবনী
কমপিরক নার কায ম ৪.৩ এর ল মা া অ যায়ী সবা সহিজকরেণর স মতা ি র লে  এ িবভাগ ও আওতাধীন

েত ক দ র/সং ার ২ জন কের কমকতা মাট ৩২ জেনর ই িদেনর িশ ণ গত ২৯-৩০ নেভ র ২০২০ সমেয়
আেয়াজন করা হয়। উ  িশ েণ ৩২ জন কমকতা ৬  েপ িবভ  হেয় ৬  সবা সহিজকরেণর ধারণা দান কেরন।
িনে  উ াবকগেণর নাম, দ র, েপর নাম ও সবা সহিজকরেণর নাম উে খ করা হেলা:

মম উ াবেকরউ াবেকর  ন ামন াম
মাবাইলমাবাইল   ওও  ই েমইলইেমইল দ রদ র পপ সবাসবা  সহিজকরেণরসহিজকরেণর  ন ামন াম

১।

ড. হা. মিন ামান, উপসিচব
মাবাঃ +৮৮০১৭১১-৯০৪৩৮৯

ইেমইলঃ 
mukul71pmre@yahoo.com

ইএমআরিড চ মি কা শাখা িভি ক কমস াদেনর ত  
দান

২।
িমেসস মরাজ বগম, শাসিনক কমকতা
মাবাঃ ০১৭১৬২২৮৬৯৮

ইেমইলঃ meragerosy@gmail.com

৩।

জনাব মাঃ আ র রিহম আজাদ, শাসিনক 
কমকতা
মাবাঃ ০১৯২১৬০৫৩৬৯

ইেমইলঃ rahimazad69@gmail.com

৪।
জনাব মাঃ সাহরাব আলী, ি গত কমকতা
মাবাঃ ০১৯১২৯১৩৫২৮

ইেমইলঃ sohrab.emrd@gmail.com

৫।

জনাব মাঃ সিহ ল ইসলাম, সহকারী 
িহসাবর ণ কমকতা
মাবাঃ ০১৬৩০৪৩৮১২৪

ইেমইলঃ shahidulemrd@gmail.com

১



৬।
জনাব মাঃ িলখন সরকার, শাসিনক কমকতা
মাবাঃ ০১৭১৯৪৪৫৯৬৮

ইেমইলঃ mdlikhan@gmail.com

৭।
জনাব এইচ.এম.খািলদ ইফেতখার, উপসিচব
মাবাঃ ০১৮১৯৪২১১৫

ইেমইলঃ dsop2@emrd.gov.bd

ইএমআরিড কেপাতা অেটা াস শন াপেনর াথিমক 
অ মিত দান

৮।

জনাব মাহা দ খারেশদ আলম, ি গত 
কমকতা
মাবাঃ ০১৯২৫০২৮৩০২

ইেমইলঃ 
mkhurshed.1984@gmail.com

৯।
জনাব মাঃ রজাউল কিরম, ি গত কমকতা
মাবাঃ ০১৯১৪৫৬৬৬৪৬

ইেমইলঃ rezaul.emrd@gmail.com

১০।

জনাব মাঃ হািফ র রহমান, শাসিনক 
কমকতা
মাবাঃ ০১৯১৩৫৬৯৭৯৮

ইেমইলঃ hafijur98@gmail.com

১১।

জনাব মাঃ সিহ ল ইসলাম, শাসিনক 
কমকতা
মাবাঃ ০১৭৪৭৫৮৩৭৪৫

ইেমইলঃ emrdop2@gmail.com

১২।

জনাব মিম ল ইসলাম, শাসিনক কমকতা
মাবাঃ ০১৬৮১৯৯৯২৪৬

ইেমইলঃ 
maminulislam43@gmail.com

১৩।
জনাব কাশ মার ঘাষ, শাসিনক কমকতা
মাবাঃ ০১৭১১২১১১০২

ইেমইলঃ pk.emrd2014@gmail.com

১৪।

জনাব মাঃ সাম লআলম, ধান ব ািনক 
কমকতা
মাবাঃ ০১৭১১৮৬২৩৩৯

ইেমইলঃ 
explosives.sylhet@yahoo.com

িবিপআই

বলাকা িজএসিবর গেবষণাগারস হ হেত না-
দাবী ত য়নপ  াি  সহিজকরণ

১৫।
জনাব মেহদী হাসান, উপ পিরচালক
মাবাঃ+৮৮০১৭২০০৬৩৮৮৬

ই- মইলঃ mahadehe@hcu.org.bd

হাইে াকাবন 
ইউিনট

১৬।

জনাব এস. এম আশরা ল আেবদীন আশা, 
সহকারী পিরচালক
মাবাঃ +৮৮০১৭১২৩১১৪৩৩

ই- মইলঃ ad@bomd.gov.bd

িবএমিড

১৭।

জনাব রািজব মার সাহা, সহকারী পিরচালক
মাবাঃ ০১৭১১১১৯৪১৭

ই- মইলঃ 
rajibkumarsaha@hotmail.com

িজএসিব

১৮।

বগম সানিজদা আ ার, সহকারী িবে ারক 
পিরদশক
মাবাঃ ০১৭২৩৩৮৩৩৪৬

ইেমইলঃ sanjidashilpi@gmail.com

িবে ারক 
পিরদ র

২



১৯।
জনাব েকৗঃ িব িজৎ সাহা, মহা ব াপক
মাবাঃ ০১৭১১৩৫৭৯৫৫

ই- মইলঃ bsj024@yahoo.com
পে াবাংলা

িশখা 
অিনবাণ াস িবল পিরেশাধ ব াপনা

২০।
জনাবেমাঃমিহউি ন চৗ রী, ব াপক
মাবাঃ ০১৭১১৮৪৬৭১৪

ইেমইলঃ mahi_kgdcl@yahoo.com
কিজিডিসএল

২১।
জনাব মা দজামান, ব াপক
মাবাঃ ০১৭১২৬২৩২৩১

ইেমইলঃ masud.jgtdsl@gmail.com
জিজ িডএসএল

২২।

জনাব এস. এমম র রহমান, ব াপক
মাবাঃ ০১৭০৮-৪৫৮৮৯১

ইেমইলঃ 
m.monjurrahman@gmail.com

িপিজিসএল

২৩।

জনাব কমল চ  রায়,
উপসহকারী েকৗশলী
মাবাঃ +৮৮০১৭১০৭২০২৮৩

ইেমইলঃ 
kamalroy.sgcl@gmail.com

এসিজিসএল

২৪।

মাহা দ র হােসন, উপমহা ব াপক (িহসাব 
ও অথ)
মাবাঃ ০১৭৩০৭৯৫৯৪৭

ইেমইলঃ noor_465@yahoo.com

বােপ

দােয়ল লাইে রী সবা

২৫।

জনাব মাঃ আ র রিফক ামািনক,
উপমহা ব াপক
মাবাঃ ০১৭৩০০৯৩৬৮১

ইেমইলঃ 
mdabdurrafiq@yahoo.com

িবিজএফিসএল

২৬।
ড. মাঃ ফরহা ামান, উপ ব াপক
মাবাঃ ০১৭১৬৪২৪১৪০

ইেমইলঃ farhadgeo@gmail.com
এসিজএফএল

২৭।
তাহিমনাআফেরাজ, উপ ব াপক (এিপএ িব)
মাবাঃ ০১৩১৩৭০০৪৩১

ইেমইলঃ tmina1985@gmail.com
এমিজএমিসএল

২৮।

েকৗঃমহা দ আলী িব াস, মহা ব াপক
মাবাঃ ০১৭১১৮০৪০৩১

ইেমইলঃ 
gmoperationrpgcl@gmail.com

আরিপিজিসএল

২৯।
জনাব হ দ হািনফ, সহকারী ব াপক
মাবাঃ ০১৯৩৭৮৯৪১১০

ইেমইলঃ am_adt@bpc.gov.bd
িবিপিস

অিকড িফিলং শন িডলার/িডি িবউটর 
িনেয়াগ

৩০।

জনাব রজা মাঃ িরয়াজউি ন, এ ািস া  
জনােরল ােনজার
মাবাঃ ০১৯৫৯৯২৯০০১

ইেমইলঃ rezaujjal@gmail.com

মঘনা 
পে ািলয়াম িল:

৩১।

জনাব সয়দ শাহী ল ইসলাম, সহকারী 
মহা ব াপক
মাবাঃ ০১৭৩০০৭৪২২০

ই- মইলঃ joclro22@yahoo.com

য না অেয়ল 
কা ািনিল:

৩



৩২।

জনাব হািরছ আহা দ সরকার, েনজার 
ইনচাজ
মাবাঃ ০১৭৭৭৭০৩৪২২

ই- মইলঃ harispadma@yahoo.com

প া অেয়ল 
কা ািন িল:

২। িনজ িনজ েপর পে  ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর শাসিনক কমকতা মরাজ বগম ও জনাব মা: হািফ র
রহমান,  জনাব রািজব মার সাহা, সহকারী পিরচালক, িজএসিব, জনাব েকৗ. িব িজৎ সাহা, মহা ব াপক,
পে াবাংলা, জনাব মা. আ র রিফক মািনক, উপ-মহা াপক, িবিজএফিসএল, জনাব হািরছ আহে দ সরকার,
ােনজার ইনচাজ, প া অেয়ল কা: িল: েজে শন উপ াপন কেরন। 

৩। জনাব নাজ ল আহসান, অিতির  সিচব, পিরচালক ( শাসন), পে াবাংলা, ও ড. দওয়ান হা দ মা ন কবীর,
সিচব, ই-গভােন , মি পিরষদ িবভাগ, উ  েজে শন ত  কেরন ও ায়ন কেরন। িবচারক ম লীর ায়েন

িশখা অিনবাণ েপর “ াস িবল পিরেশাধ ব াপনা ” সরা সবা সহিজকরণ িহেসেব িবেবিচত হয়। পের উ  েপর ৫
( াচ) জন কমকতার েত কেক র ার দান করা হয়। এছাড়া, এ িশ ােণ িশ ক িহেসেব উপি ত িছেলন ড. উিম
িবনেত সালাম, উপসিচব, ই-গভেন , মি পিরষদ িবভাগ ও জনাব সাধন চ  সরকার, এ আই।

৪। সদ -সিচব আরও জানান য, কায ম ৫.১ এ উ াবনী উে ােগর তািলকা ত কের এ িবভােগর ওেয়বেপাটােল
আপেলাড করা হেয়েছ। এ বছেরর উ াবনী উে ােগর তািলকায় িতন  উ াবনী িনধারণ করা হয়, তা হল:
          (১) ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িনেদিশকা ফলক াপন;
          (২) লাইে রী াপন; এবং
          (৩) ার ােনজেম  সফটওয়ার তির।

ালািন ও খািনজ স দ িবভােগর িনেদিশকা ফলক ও লাইে রী াপেনর কাজ ইেতামে  স  হেয়েছ। িক  তীয়
উ াবনী, ার ােনজেম  সফটওয়ার তির করার জ  ভ েরর সােথ আলাপ আেলাচনা অ াহত আেছ। Dhaka Net

Ltd. নােমর সফটওয়ার কা ািন উ  সফটওয়ার তিরর জ  ৩ মাস সময় লাগেব বেল জািনেয়েছন এবং এেত খরচ
হেব ৩ (িতন) ল  টাকা। উ  কা ািন তরী ত সফটওয়ােরর সাস কাড দান করেব না মেম জািনেয়েছ। T-

Matrix নােমর সফটওয়ার কা ািনর সােথ যাগােযাগ করা হেল জানা যায় য, ি  া েরর ৩ (িতন) মােসর মে
সফটওয়ার ডিলভাির করেব। এেত ২ ( ই) ল  টাকা য় ধরা হেয়েছ। T-Matrix কা ািন সাস কাড সরবরাহ
করেব মেম জািনেয়েছন। ওেয়বসাইট হাি ং ও অ া  খরচ ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর দািয়ে  করেত হেব।

৫। ইেনােভশন কিম র সদ  ড. মা: রিফ ল ইসলাম জানান য, বােপ  িনেজই ( ভ র ছাড়া) ার ােনজেম
সফটওয়ার তির কেরেছ। তােদর সােথ যাগােযাগ কের সফটওয়ার  কা মাইজ কের বহার করা যেত পাের। এেত
সফটওয়ার তিরর খরচ ও মইনেট া  খরচ সা য়ী হেব। পরবত েত ইেনােভশনকিম র আেরক সদ  জনাব মা:
কিবর উি ন ক ক বােপে র মহা ব াপক, জনাব মা: িমজা র রহমান ও েকৗশলী মাহা দ আহসা ল আিমন, উপ-
মহা ব াপক (আই ) এর সােথ যাগােযাগ করা হেল েকৗশলী আিমন জানান য, তারা িনেজরা বােপে র ার

ােনজেম  সফটওয়ার  তিরর উে াগ হণ কের এবং সফটওয়ার তরী কালীন নানািবধ সম ার কারেণ ( কািডং,
ডায়া ািমং ইত ািদ) সটা আর তির করা স ব হয়িন। পরবত েত CACTS LTD. কা ািন ারা ই- ার ােনজেম
সফটওয়ার তির করা হয়।

৬। কায ম ৯.২ এ নেলজ শয়ািরং স েক সদ -সিচব জানান য, গত ৮ িডেস র ২০২০ তািরেখ এ িবভােগর সিচব
( শাসন)-এর সভাপিতে  কণ লী াস িডি িবউশন কা ািন িল:, পি মা ল াস কা ািন িল:, রবন াস
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কা ািন িল: ও িসেলট াস িফ স িল: এর উ াবনীর উপর নেলজ শয়ািরং অ ান অ ি ত হয়। 
উ  নেলজ শয়ািরং অ ােন উপ ািপত উ াবনীস হ িন প:

নাম,  ,  পদিব,  ,  মাবাইল,  ,  ইেমইল দ র উ াবনীস হ
েকৗ: এস, িব, এম, রজাউল কিরম
ব াপক (এমআইএস)

মাবা: ০১৯১৭২৭৮২০০
ইেমইল: reza.itkgdcl@gmail .com

কণ লী াস 
িডি িবউশন 
কা ািন িল:

Online bill 
Collection 
through bKash 
and Rocket 

জনাব এ. এইচ. এম. তাসবীর ফিরদ
সহকারী া ামার ( নটওয়াক)
মাবা: ০১৭১৩১২৪০০৯

ইেমইল: tasbir@kgdcl.gov.bd

Installation of IP 
Phone System

েকৗ. ওয়ািছউর রহমান
ব াপক (িব য় উ র, জান-৯)

মাবা: ০১৭১৬৬১৬০৯১
ইেমইল: wasiur@gmail.com

Contractor 
Management 
System

জনাব এস. এম. ম র রহমান
ব াপক (রাজ )

মাবা: ০১৭০৮৪৫৮৮৯১
ইেমইল: m.monjurrahman@gmail.com

পি মা ল াস 
কা ািন িল:

আবািসক াহকেদর জ  
িডিজটাল িবল বই চলন।

েকৗ: িজত মার সন
সহকারী েকৗশলী (রাজ )
মাবা: ০১৭৩৫৮৮৮৩১০

ইেমইল: sujit2j8@gmail.com

মিডক াল স ােরর ঔষধ 
ব াপনা িডিজটালকরণ।

েকৗ. িদলীপ মার দাস
সহকারী েকৗশলী (রাজ )
মাবা: ০১৭২২৩২৯৪২০

ইেমইল: dilip.ict@gmail.com

এসএমএস এর মা েম িবল 
সং া  ত ািদ াহকেক 
অবিহতকরণ।

েকৗ. মা: সালাহউি ন
মহা ব াপক ( পির ও উ )
মাবা: ০১৭০৪১৭১১০৪

ইেমইল: salahuddin344@gmail.com

রবন াস 
কা ািন িলিমেটড।

িব মান াস স ালন ও 
িবতরণ পাইপলাইন এর 
িডিজটাল াপ তকরণ।

জনাব মা: হািফ র রহমান
উপ- ব াপক (পােসােনল)
মাবা: ০১৭০৪১৭১১২২

ইেমইল: rahmanhafizur121@gmail.com
জনাব তানভীর রহমান মািহদ
সহকারী েকৗশলী (পির ও উ )
মাবা: ০১৭১৩৭৫৪৯৮৩

ইেমইল: rahmantanvir80@gmail.com
জনাব কমল চ  রায়
উপ-সহকারী েকৗশলী (আই )
মাবা: ০১৭১০৭২০২৮৩

ইেমইল: kamalroy.sgcl@gmail.com
জনাব মা: হলাল উি ন

ব াপক (অথ/পির)
মাবা: ০১৭১২৬৪৭২৯৯

ইেমইল: helalsgfl@yahoo.com

িসেলট াস িফ স 
িলিমেটড

ই- সবার মা েম িশ া ি  
দান করা।
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ড. মা: ফরহা ামান
উপ- ব াপক (কািরগির)
সদ  সিচব, ইেনােভশন ম
মাবা: ০১৭১৬৪২৪১৪০

ইেমইল: farhadgeo@gmail.com

দা িরক কােজ য় ত অথ 
এডজা  করার ি য়া ইনিথর 
মা েম সহজীকরণ করা।

৭। সদ -সিচব আরও জানান য, এ িবভােগর দ র/সং ার উ াবনী কায ম ১৩.৩ এ ক  সেরজিমেন পিরদশন ও
সহায়তা দােনর জ  গত ৪ নেভ র ২০২০ তািরেখ কমকতার নাম, উ াবনী ক , কা ািনর নাম ও স া
পিরদশেনর তািরখ উে খ বক এক  অিফস আেদশ জাির করা হেয়েছ। উ  স া  পিরদশেনর তািরখ মাতােবক
পিরদশন কায ম চলমান রেয়েছ। তেব িতিন সভােক অবিহত কেরন য, জনাব মা: আ  বাইর হােসন বাব ,

সিচব ( শাসন), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ এর গত ৯ ও ১০ িডেস র ২০২০ সমেয় কণ লী াস িডি িবউশন
কা ািন পিরদশন করার কথা থাকেলও কািভড ও ড  ের আ া  থাকার কারেণ উ  কা ািন পিরদশন করেত
পােরনিন। িতিন এখনও অ  আেছন। এমতাব ায় ার উ  কা ািন পিরদশন করা স ব হেব না । সভাপিত সিচব
( শাসন) এর পিরবেত কণ লী াস িডি িবউশন কা ািন আগামী ৩০ ও ৩১ িডেস র ২০২০ সমেয় পিরদশন করার
আশাবাদ  কেরন।

৮। বািষক উ াবন কমপিরক নার কায ম ৪.২ এ উ াবেন স মতা ি র লে  ’ িদেনর িশ ণ আেয়াজেনর
ল মা া িনধারণ করা আেছ বেল সদ -সিচব জানান। িতিন বেলন য, আগামী ২১ ও ২২ জা য়াির ২০২১ সমেয়
পে াবাংলায় ভ  িনধারণ কের মি পিরষদ িবভাগ ও এ আই এর সহেযািগতায় ৩০ জেনর ই িদেনর এ িশ ণ
আেয়াজন করা যেত পাের। এেত উপি ত সকেল একমত পাষণ কেরন।

৯। সদ -সিচব আরও বেলন য, ’ িদেনর সবা সহিজকরেণর িশ ণ গত ২৯ ও ৩০ নেভ র ২০২০ সমেয় অ ি ত
হেয়েছ এবং ’ িদেনর উ াবনী িশ ণ আগামী ২৪ ও ২৫ জা য়াির ২০২১ সমেয় অ ি ত হওয়ার পর উ  সবা
সহিজকরণস হ ও উ াবনী আইিডয়াস েহর উপর িতন  একিদেনর কমশালা/ সিমনার আেয়াজন করেত হেব।
এমতাব ায়, কায ম ৪.১ এ এক িদেনর কমশালা/ সিমনার আেয়াজেনর তািরখ িনধারণ করা েয়াজন। সভাপিত আগামী
১৮ ফ য়াির ২০২১ তািরেখ পে াবাংলায় ভ  িনধারণ  কের এক িদেনর কমশালা/ সিমনার আেয়াজন করার িনেদশনা

দান কেরন। 

১০। সদ -সিচব জানান য, কায ম ১১.১ এ আগামী ১৫ ফ য়াির ২০২১ তািরেখর মে  এক  িডিজটাল সবা তির ও
বা বায়েনর িবষেয় উে খ আেছ। ইেনােভশন কিম র গত ২০ আগ  ২০২০ তািরেখ সভায় এ িবষেয় িবশদ আেলাচনা
হয়। আেলাচনা শেষ ১১.৪ ন র িস াে  িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সভার সময় িচ অনলাইন িভি ক করার জ  এ
িবভােগর া ামার জনাব মা: মাফ ল আলমেক দািয়  দয়া হয়। এরই ি েত জনাব মাফ ল আলম উ  িডিজটাল
সবা “ িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সভার সময় িচ অনলাইন িভি ক করা” তিরর কাজ স  কেরেছন মেম জানান।
উপি ত সকেলর সামেন িডিজটাল সবা  দশন করা হয়, এেত সকেল সে াষ কাশ কেরন। সভাপিত উ  িডিজটাল
সবা  িবিসিস সাভাের হাি ং করার েয়াজনীয় ব া হণ কের ইএমআরিড ওেয়বেপাটােল িলংক কের বহােরর
এবং অিফস আেদশ জািরর িনেদশনা দন। এ সে  সদ -সিচব বেলন য, যেহ  এ সবা  শংিসত হেয়েছ, সেহ
ড়া  অিফস আেদশ জাির কের এ িবভােগর দ র/সং ায় স সারণ করা যেত পাের । এেত ইেনােভশন কায ম ১২.২

অজন হেব। সভাপিত এেত স িত কাশ কেরন। কিম র আেরক সদ  ড. মা: রিফ ল ইসলাম এ সে  বেলন য, এ
সফটওয়ার  ভ র কা ািনর মা েম তির করেল অেনক য় হত। যেহ  িনজ  জনবল িদেয় এ সফটওয়ার  তির
করা হেয়েছ এটা অব ই শংসনীয়। তেব যারা সফটওয়ার  তির কেরেছ তােদরেক আিথক স ানী দান করা যেত
পাের। এেত ারা উৎসািহত হেবন।
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১১। সভার আেলাচ িচ অ যায়ী সদ -সিচব বেলন য, এ িবভােগর দ র/সং ার সােথ ইেনােভশন েমর ২য় সভার
তািরখ িনধারণ করেত হেব। ইেনােভশন কায ম ১৩.২ এর অংশ িহেসেব এ িবভােগর দ র/সং ার সােথ ইেনােভশন

েমর ৩  সভা আেয়াজন করেত হেব। গত ৩০ সে র ২০২০ তািরেখ দ র/সং ার সােথ থম সভা অ ি ত হয়।
দ র/সং ার ইেনােভশন কায েমর ষা ািসক অ গিতর উপর ২য় সভা আেয়াজন করা যেত পাের। সভাপিত আগামী ২৭
জা য়াির ২০২১ তািরখ িবকাল ২.৩০ ঘ কায় দ র/সং ােদর িনেয় ইেনােভশেনর ২য় সভা আেয়াজন কের ােদর
ষা ািসক অ গিতর উপর েজে শন হেণর িনেদশনা দান কেরন।

১২। এ িবভােগর ইেনােভশন কিম র িবগত ৪ (চার)  সভার িস া  শতভাগ অজন/বা বায়ন হওয়ােত সভাপিত সে াষ
কাশ কেরন।

১৩। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া  হীত হয়:

ম িববরণ িস া   বা বায়নকারী
১৩.১ আগামী ২৬ জা য়াির ২০২১ তািরেখ ইেনােভশন েমর ৬  সভা আেয়াজন করেত হেব। সদ -সিচব
১৩.২ উ াবেন স মতা ি র লে  ’ িদেনর িশ ণ পে াবাংলায় ভ  িনবাচন কের আগামী 

২৪ ও ২৫ জা য়াির ২০২১ সমেয় আেয়াজন করেত হেব।
সদ -সিচব

১৩.৩ একিদেনর ১ম সিমনার/কমশালা আগামী ১৮ ফ য়াির ২০২১ তািরেখ আেয়াজন করেত 
হেব।

সদ -সিচব

১৩.৪ ত ত িডিজটাল সবা ‘িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সভার সময় িচ অনলাইন িভি ক 
করা’ ৩০ জা য়াির ২০২১ তািরেখর মে  বা বায়েনর অিফস আেদশ জািরসহ িবিসিস’র 
সাভাের হাি ং কের অনলাইেন কাশ করেত হেব। 

া ামার

১৩.৫ িডিজটাল সবা আগামী ২৮ ফ য়াির ২০২১ তািরেখর মে  দ র/সং ায় স সারেণর জ  
ড়া  অিফস আেদশ জাির করেত হেব।

সদ -সিচব 

১৩.৬ দ র/সং ার সােথ এ িবভােগর ইেনােভশন েমর ২য় সভায় দ র/সং ার ইেনােভশেনর 
ষা ািসক অ গিতর উপর েজে শন আগামী ২৭ জা য়াির ২০২১ তািরখ ২.৩০ ঘ কায় 

হণ করেত হেব। 

সদ -সিচব

১৩.৭ ার ােনজেম  সফটওয়ার তিরর িবষেয় ভ র কা ািনর কাছ থেক  াব  সং হ 
করেত হেব।

কিম র সদ গণ 

১৩.৮ এ িবভােগর ইেনােভশন কিম র সভার িস া  শতভাগ অজন/বা বায়ন করেত হেব। কিম র সদ গণ 

১৪. সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. মহঃ শর আলী 
সিচব ( শাসন)

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০১১.৯৯.০০৪.১৮.১০ তািরখ: 
১৫ জা য়াির ২০২১

১ মাঘ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, পিরক না অ িবভাগ, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

৭



২) উপসিচব, উ য়ন-২ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৩) উপসিচব, অপােরশন-২ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৪) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৫) া ামার, আইিস  শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৬) সহকাির মইনেটেন  ইি িনয়ার, আইিস  শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ (ওেয়বসাইেট কােশর ব া
হেণর অ েরাধসহ)

 

মাছা াৎ ফারহানা রহমান 
উপসিচব

৮


