
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

আইনটি াখা 

ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা। 

 

গত 29-01-২০১7 তানযদখ বফরা ১1.00 ঘটিকায় যুগ্ম নিফ ( প্রান) এয বানতদে ভন্ত্রণারদয়য দেরন কদে াভ ও এয 

অধীনস্থ াংস্থামূদয ইদনাদবন টিদভয দস্য এফাং আইনটি কভ মকতমাদদয ভন্বয়ে অনুনিত ইদনাদবন ও আইনটি ভন্বয় 

বায কাম মনফফযনী। 

বায় উনস্থত কভ মকতমাগদণয তানরকা  াংযুনিদত বদখাদনা দরা। 

 

উনস্থত কর কভ মকতমাদক স্বাগত জাননদয় বায কাম মক্রভ শুরু কযা য়। বানত উনস্থত করদক ইদনাদবন 

টিদভয কাম মনযনধ ম্পদকম অফনত কদযন।  বাে আইনটি নীনতভারা-২০১৫ এ ফাস্তফায়ন অগ্রগনত, ইদনাদবন কাম মক্রভ, 

আইসটি জনফর, ফাাউয়ফায সবসিও কনপায়যসসিং সয়েভ, অনরাইন সযক্যুর্ টয়ভন্ট সয়েভ ইতুাসদ সফলয়ে আয়রাচনা ে। 

ইয়নায়বটিব ধাযনাগুয়রায়ত মায়ত নতুনত্ব , কাম টকাসযতা, তাৎম টভেতা এফিং ফাস্তফােনয়মাগ্যতায প্রসতপরন এফিং ভন্ত্রণারে 

ও িংস্থামূয়য good practice মূয়য সনেসভত চচ টায সফলয়ে আয়রাচনা কযা ে। 

 

২। বাে াভ এয প্প্রাগ্রাভায আইনটি নীনতভারা-২০১৫ ছাড়াও ই-াসব ট, ইউসনয়কাি ব্যফায ইতুাসদ সফলে উস্থান 

কয়যন। 

 

৩। নদ্বান্তমূঃ 

ক্রঃ নং নদ্বান্ত ফাস্তফােনকাযী/ ফাস্তফােন 

অগ্রগসত 

০১ আগাভী বাে আইনটি নীনতভারা ২০১৫ এয উয নফস্তানযত আদরািনা কযা দফ।  প্রনতদফদদন 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত সুনননদ মিবাদফ উদেখ কযদত দফ। ফাস্তফায়দন ভস্যা নযরনেত দর তা ভন্তব্য 

করাদভ নরখদত দফ।  

সনেসভত প্প্রযণ কযা ে 

০২ গত ০৩ ও ০৪ জানুয়াযী নাগনযক বফায় উদ্ভাফন নফলয়ক ২নদন ব্যান প্রনেণ কভ মারায় ৪টি গ্রু 

বথদক ০৪টি উদ্ভাফন ধাযণা াওয়া মায়। ০৪টি ধাযণা বায় ম মাদরািনা কযা য়। “বদিয ভয়সূিী 

ব্যফস্থানা এয উন্নয়ন ” ধাযনাটি যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ফাাউদফাদত বপ্রযণ কযদত 

দফ। 

ফাাউয়ফা ফাস্তফােয়নয 

উয়েগ গ্রণ কযয়ফ। 

০৩ ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফার্ ম আগাভী ভাি ম ২০১৭ তানযদখয ভদে প্রনতটি বজাদন ইদনাদবন টিভ ও 

কর কভ মকতমাগদণয ভন্বদয় ১টি কদয বনভনায / কভ মারায আদয়াজন কযদফ। 

ফাাউয়ফা ব্যফস্থা গ্রণ 

কযয়ফ।  

০৪ দাপ্তসযক কাজ জীকযণ কযায রয়যু সফসবন্ন ধযয়নয ইয়নায়বটিব আইসিো প্রসত ভায় প্প্রযণ কযয়ত 

য়ফ এফিং ইয়নায়বন পায়েয জন্য এটুআই প্রকয়েয ওয়েফাইয়র্য ভাধ্যয়ভ আয়ফদন কযয়ত াযয়ফ। 

অগ্রগসত প্রসতয়ফদন াওো 

মােসন 



০৫ দাপ্তসযক কায়জ ইউসনয়কাি ব্যফায সনসিত কযয়ত য়ফ। এ ব্যাায়য ভাঠ ম টায়ে প্রয়োজনীে 

প্রসযয়ণয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। আগাভী বপব্রুয়াযী ২০১৭ তানযদখয ভদে প্রনতটি বজাদন ইউসনয়কাি এয 

উয প্রনেণ ম্পন্ন কযদফ। 

প্রসযণ সযদপ্তয, 

ফাাউয়ফা। 

০৬ ভন্ত্রণারে এফিং আওতাধীন িংস্থামূয় প্ফা দ্ধসত জীকযণ, নাগসযক প্ফাে উদ্ভাফন এফিং 

কভ টম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধসত সফলেক সফলোসদ অন্তর্ভ টক্ত কয়য সফেভান প্কা ট কাসযক্যরাভ 

ারনাগাদকযণ এফিং প্রয়োজনয়ফায়ধ নতুন নতুন িংসযপ্ত প্কা ট প্রণেন সনসিত কযয়ত য়ফ। 

কর িংস্থা প্রয়োজনীে 

ব্যফস্থা গ্যণ কযয়ফ 

০৭ ফাাউয়ফা অনরাইন সযক্যুর্ টয়ভয়ন্টয প্ম পর্ওেুাযটি প্িয়বর কযয়ে প্খায়ন াভ এয জন্য একটি 

ভসিউর যাখা প্ময়ত ায়য। 

দযত্র প্রসিোধীন যয়েয়ে। 

০৮ ফািংরায়দ াসন উন্নেন প্ফায়ি টয সবসিও কনপায়যসসিং সয়েয়ভয য়ে িংযুক্ত  নষ্ট যাউর্াযটি 

সযফতটন কযা য়েয়ে  । সকন্তু িংয়মাগ কুাফয়রয ত্রুটিয কাযয়ণ চর কযা ম্ভফ েসন। এ ব্যাায়য 

ফাাউয়ফা সফসসয়ক পুনযাে ত্র প্রদান কযয়ফ। 

সফসস প্ক পুনযাে ত্র 

প্দওো প্ময়ত ায়য। 

০৯ কর িংস্থা Online Attendance System প্রফতটয়নয প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ। ফাাইয়ফা কয়েকটি প্জায়ন 

ম্পন্ন কয়যয়ে, অন্যান্য 

িংস্থা দ্রুত দয়য গ্রণ 

কযয়ফ। 

১০ কর িংস্থায আইসটি িংিান্ত প্রস্তাসফত ফায়জর্ না কভায়নায প্রয়োজনীে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত ায়যন। যুগ্মসচফ (ফায়জর্ ও অসির্) 

১১ নাগসযক প্ফায তাসরকা প্থয়ক একটি কয়য প্ফা জীকযণ কযয়ত য়ফ এফিং একটি কয়য অনরা ইন 

প্ফা চালু কযয়ত য়ফ। 

কর িংস্থা  

১২ আইসটি জনফর বৃসদ্ধয জন্য দয়য প্নওো প্ময়ত ায়য। কর িংস্থা 

13 ফাাউয়ফা এয প্রকয়েয KPI ভসনর্সযিং এয সনসভয়ে MIS  পর্ওেুায উন্নেয়নয অগ্রগসত প্রসতয়ফদন 

এ ভন্ত্রণারয়ে আগাভী ১৫ প্েব্রুোযী, ২০১৭ এয ভয়ধ্য প্প্রযণ কযয়ফ। 

ফাাউয়ফা 

 

৪। অন্য বকান আদরািযসূনি না থাকায় বানত উনস্থত করদক ধন্যফাদ জাননদয় বায ভানি বঘালণা কদযন।  

   

 

স্বাক্ষরিত/- 

 ০১/০২/২০১৭ 

     (প্ভাোঃ খসরলুয যভান) 

        hyM¥mwPe  
I  

চীপ ইয়নায়বন অসপায     

                                                                                           


