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ক্তবষয়ঃ                মার্ চ ২০১৯ মাদের  Innovation and Policy Suggestion েভার কা যক্তববরণী। 

 

েভার তাক্তরখ t ০৭/০৩/২০১৯ 

েভার েময় t ববলা ১১.০০ টা  
েভার স্থান t ৮৮, মক্ততক্তিলস্থ বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর েভাকক্ষ।  
েভাপক্তত t যনাব োঈে মাহমুে ববলাল হায়ের, েক্তিব, বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

েভায় কক্তমটির েেস্যবৃদের উপক্তস্থক্তত োংদ াযনী-“ক” 

েভার প্রারদে েভাপক্তত উপক্তস্থত েকলদক স্বাগত যাক্তনদয় েভার কায শুরু কদরন। েভাপক্তত বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাদস্টর ইদনাদভশন টিদমর কা যক্রম েম্পদকয েভায় উপস্থাপন করার যন্য ক্তিক্তযএম প্রশােন, বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্টদক আহবান যানান। ক্তিক্তযএম প্রশােন, এ ট্রাস্ট েভাপক্ততর েম্মক্তত ক্তনদয় েভাদক অবক্তহত কদরন ব , বাাংলাদেশ 

মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট পক্তরবক্ততযত ফরদমদট ক্তেটিদযন িাট যার ততক্তর কদরদে এবাং মন্ত্রণালদয়র ওদয়বোইট ও CABINET 

DIVISION, এর Annual Performance Agreement Management System(APAMS) এর োদে ক্তলাংক 

করা হদয়দে। তাই পক্তরবক্ততযত ফরদমদট প্রণীত ক্তেটিদযন িাট যার অনু ায়ী ক্তনধ যাক্তরত কাযেমূহ  োরীক্তত েম্পােন করা হদে।  

 

ক্তিক্তযএম প্রশােন, েভাদক আদরা অবক্তহত কদরন ব , মন্ত্রণালদয়র ক্তনদে যশনা অনু ায়ী োংস্থার বাক্তষ যক কম যেম্পােন 

চুক্তি, অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্তত (GRS), ইদনাদভশন টিম এবাং তথ্য অক্তধকার আইন বাস্তবায়ন (RTI) েম্পক্তকযত েভা 

প্রক্ততমাদের ১ম েপ্তাদহ করার ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত করদত হদব এবাং কা যক্তববরণী ক্তনয়ক্তমতভাদব মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করদত হদব। 

তৎদপ্রক্তক্ষদত ২০১৮-১৯ অে য বেদরর বাক্তষ যক কম যেম্পােন চুক্তির আওতায় বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর মাক্তেক 

প্রক্ততদবেন পরবতী মাদের ১ তাক্তরদখর মদে মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালদয় বপ্ররণ করা অব্যহত আদে। েক্তিব ও বফাকাল পদয়ন্ট 

েভায় অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্তত (GRS)  েম্পদকয অবক্তহত কদরন ব , ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাদে অক্তভদ াগ প্রক্ততকার ক্তনদে যশনা 

২০১৫ অনু ায়ী ট্রাদস্ট বকাদনা অক্তভদ াগ পাওয়া  ায়ক্তন। এ ক্তবষদয় ক্ততক্তন বদলন, এতেোংক্রান্ত বকাদনা অক্তভদ াগ পাওয়া বগদল 

নীক্ততমালা অনু ায়ী ক্তনধ যাক্তরত েময়েীমার মদে অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি করা হদব।  

 

েভাপক্তত, েভাদক অবক্তহত কদরন ব , উদ্ভাবনী কা যক্রদমর বাক্তষ যক পক্তরকল্পনায় গৃক্তহত কায (যুদ্ধাহত মুক্তিদ াদ্ধা, শক্তহে 

পক্তরবার ও বখতাবপ্রাপ্ত মুক্তিদ াদ্ধাদের ভাতা / Message এি মাধ্যমম অবরিতকিণ, িাটাদবইয েফট্ওয়ার এবাং বঙ্গবন্ধু 

োত্র বৃক্তি প্রাপ্ত ক্তশক্ষােীদের িাটাদবইয েফট্ওয়ার) ০১-০৮-২০১৮ হদত ০১-০২-২০১৯ েময় ক্তনধ যারণ ক্তেল। ইদতামদে 

আদলািি েফট্ওয়ার ৩টি ট্রাদস্টর ওদয়বোইদট োংদ াযন করা হদয়দে এবাং  েফট্ওয়ার ৩টি Host, Subdomain,  server 

ip প্রক্ততস্থাপন োংক্রান্ত source file এর ক্তেক্তি ও url and application form link, কর্তচপমেি অনুমমাদন ক্রমম 

Biswajit Tarapdar, Analyst (Certification), National Data Center (NDC), Bangladesh Computer 

Council (BCC) বিাবি ফেিণ কিা িময়মে। এোড়াও বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ই-নক্তের কা যক্রম েফলভাদব 

পক্তরিালনা কদর ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ েপ্তর/োংস্থার (বড় কিাদটগক্তর ৭১টি) মদে প্রেম স্থান অক্তধকার কদরদে।  

 

ক্তিক্তযএম প্রশােন আরও উদেখ কদরন ব , বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর কম যকতযা-কম যিারীদেরদক 

শুদ্ধািারেহ আভিন্তরীণ প্রক্তশক্ষদণর যন্য অে য মন্ত্রণালদয়র প্রক্তশক্ষণ োংক্রান্ত ক্তনদে যশনা অনু ায়ী বাদযট প্রণয়ন পূব যক ক্তনয়ক্তমত 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন করা হদে। েভাপক্ততর অনুমক্তত ক্তনদয় উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশােন) েভাদক অবক্তহত কদরন ব , ফেব্রুয়ারি 

২০১৯ মাে প ন্তয তথ্য অক্তধকার আইন, ২০০৯ অনু ায়ী  াক্তিত তথ্য ক্তনয়মানু ায়ী  োেমদয় েরবরাহ করা হদয়দে। ক্ততক্তন 

আরও যানান, তথ্য অক্তধকার আইদন বকাদনা অক্তভদ াগ পাওয়া বগদল উি আইন অনু ায়ী ক্তনধ যাক্তরত েময়েীমার মদে 

আদবেনকারীদক িাক্তহত তথ্য েরবরাহ করা হদব।                                 

   িলমান পাতা/২ 
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 পাতা/২ 

ক্তেদ্ধান্তঃ 
 

(১) পক্তরবক্ততযত ফরদমদট প্রণীত ক্তেটিদযন িাট যার অনু ায়ী বেবা প্রোন অব্যাহত রাখদত হদব; 
 

(২) অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্ততর আওতায় প্রাপ্ত অক্তভদ াগ ক্তনক্তে যষ্ট েময়েীমার মদে ক্তনষ্পক্তি প্রক্তক্রয়া িলমান রাখদত হদব; 
 

(৩) তথ্য অক্তধকার আইন, ২০০৯ অনু ায়ী বকাদনা িাক্তহত তথ্য ক্তনধ যাক্তরত েময়েীমার মদে আদবেনকারীদক েরবরাহ করা 

অব্যাহত রাখদত হদব; 
 

(৪) ক্তনধ যাক্তরত েক অনু ায়ী বাক্তষ যক কম যেম্পােন চুক্তির প্রক্ততদবেন পরবতী মাদের ১ (এক) তাক্তরখ অেবা ১(এক) তাক্তরখ ছুটি 

োকদল পরবতী কম যক্তেবদে মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালদয়র আইক্তেটি শাখায় বপ্ররণ করদত হদব; 
 

(৫) বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর ওদয়বোইদট তথ্যাক্তে হালনাগাে কা যক্রম িলমান োকদব; 
 

(৬) বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর কম যকতযা-কম যিারীদের অভিন্তরীণ প্রক্তশক্ষণ কা যক্রম প্রণীত বাদযট অনু ায়ী েম্পন্ন 

করদত হদব; 
 

(৭) 

 

(৮) 

 

২০১৮ োদলর ন্যায় ই-নক্তের ফলাফল  প্রেম স্থান ধদর রাখার যন্য ট্রাদস্টর প্রদতিক ক্তবভাগ ও শাখাদক আরও েক্ষতার 

েক্তহত কা যক্রম পক্তরিালনা করদত হদব;  

যুদ্ধাহত মুক্তিদ াদ্ধা, শক্তহে পক্তরবার ও বখতাবপ্রাপ্ত মুক্তিদ াদ্ধাদের ভাতা অনলাইদন প্রোন, িাটাদবইয এবাং বঙ্গবন্ধু োত্র 

বৃক্তি প্রাপ্ত ক্তশক্ষােীদের িাটাদবইয েফট্ওয়ার Host, Subdomain,  server ip প্রক্ততস্থাপন োংক্রান্ত কাজ দ্রুত েম্পন্ন 

করদত হদব । 

 

অতঃপর আর বকাদনা আদলািনার ক্তবষয় না োকায় েভাপক্তত উপক্তস্থত েকলদক ধন্যবাে যাক্তনদয় েভার েমাক্তপ্ত 

ব াষণা কদরন। 

 

 

 

                    (োঈে মাহমুে ববলাল হায়ের) 

                     েক্তিব 

                    বফানঃ ৯৫৫৫৫১৫ 

                   e-mail:  secy@bffwt.gov.bd 

 
                    

স্মারক োংখ্যা-৪৮.০১.০০০০.১০২.১৮.০১১.১৮/৩৫৬                                               তাক্তরখঃ 

  ২৭ োল্গুন ১৪২৫ 

  ১১ মার্ চ    ২০১৯   

ক্তবতরণ- জ্ঞাতাদে য ও কা যাদে (বযিষ্ঠতার ক্রমানুোদর নয়): 
 

১। পক্তরিালক (ক্তশল্প ও বাক্তণযি/কল্যাণ/অে য), বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, প্রশােন (িলক্তত োক্তয়ত্ব), বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

৩। অক্ততক্তরি প্রধান ক্তহোব রক্ষণ কম যকতযা (িলক্তত োক্তয়ত্ব), বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কল্যাণ (িলক্তত োক্তয়ত্ব), বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

৫।   উপ-প্রধান প্রদকৌশলী বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

 

অনুক্তলক্তপ (েেয় অবগক্ততর যন্য): 

 

১।  অক্ততক্তরি েক্তিব (প্রশােন), মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

২। যুগ্ম েক্তিব (আইক্তেটি), মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৩। েক্তিদবর একান্ত েক্তিব (মাননীয় েক্তিব মদহােদয়র েেয় অবগক্ততর যন্য), মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৪। ব্যবস্থাপনা পক্তরিালদকর একান্ত েক্তিব, বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

 
 
 

                            (োঈে মাহমুে ববলাল হায়ের) 

                             েক্তিব 
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