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ক্তবষয়ঃ                যানুয়াক্তি ২০১৯ মাদেি  Innovation and Policy Suggestion েভাি কা যক্তববিণী। 

 

েভাি তাক্তিখ t ০৬/০১/২০১৯ 

েভাি েময় t ১১.০০ টা  
েভাি স্থান t ৮৮, মক্ততক্তিলস্থ বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টি েভাকক্ষ।  
েভাপক্তত t যনাব োঈে মাহমুে ববলাল হায়েি, েক্তিব, বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

েভায় কক্তমটিি েেস্যবৃদেি উপক্তস্থক্তত োংদ াযনী-“ক” 

েভাি প্রািদে েভাপক্তত উপক্তস্থত েকলদক স্বাগত যাক্তনদয় েভাি কায শুরু কদিন। েভাপক্তত বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাদস্টি ইদনাদভশন টিদমি কা যক্রম েম্পদকয েভায় উপস্থাপন কিাি যন্য ক্তিক্তযএম প্রশােন, বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা 

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

মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট পক্তিবক্ততযত ফিদমদট ক্তেটিদযন িাট যাি ততক্তি কদিদে এবাং মন্ত্রণালদয়ি ওদয়বোইট ও CABINET 

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

কিা হদয়দে। তাই পক্তিবক্ততযত ফিদমদট প্রণীত ক্তেটিদযন িাট যাি অনু ায়ী ক্তনধ যাক্তিত কাযেমূহ  োিীক্তত েম্পােন কিা হদে।  

 

ক্তিক্তযএম প্রশােন, েভাদক আদিা অবক্তহত কদিন ব , মন্ত্রণালদয়ি ক্তনদে যশনা অনু ায়ী োংস্থাি বাক্তষ যক কম যেম্পােন 

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

প্রক্ততমাদেি ১ম েপ্তাদহ কিাি ক্তবষয়টি ক্তনক্তিত কিদত হদব এবাং কা যক্তববিণী ক্তনয়ক্তমতভাদব মন্ত্রণালদয় বপ্রিণ কিদত হদব। 

তৎদপ্রক্তক্ষদত ২০১৮-১৯ অে য বেদিি বাক্তষ যক কম যেম্পােন চুক্তিি আওতায় বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টি মাক্তেক 

প্রক্ততদবেন পিবতী মাদেি ১ তাক্তিদখি মদে মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালদয় বপ্রিণ কিা অব্যহত আদে। েক্তিব ও বফাকাল পদয়ন্ট 

েভায় অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্তত (GRS)  েম্পদকয অবক্তহত কদিন ব , ক্তিদেম্বি ২০১৮ মাদে অক্তভদ াগ প্রক্ততকাি 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 যাক্তিত েময়েীমাি মদে অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি কিা হদব।  

 

েভাপক্তত, েভাদক অবক্তহত কদিন ব , উদ্ভাবনী কা যক্রদমি বাক্তষ যক পক্তিকল্পনায় গৃহীত কাদযি নাম বঙ্গবন্ধু োত্র বৃক্তি 

প্রাপ্ত ক্তশক্ষােীদেি যন্য অনলাইন িাটাদবইয ততক্তি ক্তবষদয় ক্তবদবিি েময় ক্তহোদব ০১-০৮-২০১৮ হদত ০১-০২-২০১৯ মদে 

েমাপ্ত কিাি যন্য কা যক্রম গ্রহণ কিা হদয়দে।  এবাং উি কাযটি  ো েমদয় েমাপ্ত কিাি ক্তনক্তমি ক্তপক্তপআি এি ক্তবক্তধ অনু ায়ী 

বভন্ডিদক কা যাদেশ প্রোন কিা হদয়দে। মক্তন্ত্রপক্তিষে ক্তবভাগ ও এটুআই বপ্রাগ্রাম এি েহদ াক্তগতায় বেবা পদ্ধক্তত েহযীকিণ 

কা যক্রম গ্রহণ কিতঃ TVC  অনু ায়ী ২টি নাগক্তিক বেবা প্রস্তুত কদি ট্রাদস্টি ওদয়বোইট ক্তেটিদযন িাট যাদি অন্তর্ভ যি কিা 

হদয়দে। এবাং প্রক্ততক্তনয়ত ট্রাদস্টি ওদয়বোইট হালনাগাে কিা হদে। 

এোড়াও বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ই-নক্তেি কা যক্রম েফলভাদব পক্তিিালনা কদি জুলাই ২০১৮ হদত 

ক্তিদেম্বি ২০১৮ প ন্তয একটানা ৬মাে েপ্তি/োংস্থাি (বড় কিাদটগক্তি ৭১টি) মদে প্রেম স্থান অক্তধকাি কদিদে।  

ক্তিক্তযএম প্রশােন আিও উদেখ কদিন ব , বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টি কম যকতযা-কম যিািীদেিদক 

শুদ্ধািািেহ আভিন্তিীণ প্রক্তশক্ষদণি যন্য অে য মন্ত্রণালদয়ি প্রক্তশক্ষণ োংক্রান্ত ক্তনদে যশনা অনু ায়ী বাদযট প্রণয়ন পূব যক ক্তনয়ক্তমত 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন কিা হদে। েভাপক্ততি অনুমক্তত ক্তনদয় উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশােন) েভাদক অবক্তহত কদিন ব , ক্তিদেম্বি ২০১৮ 

মাে প ন্তয তথ্য অক্তধকাি আইন, ২০০৯ অনু ায়ী  াক্তিত তথ্য ক্তনয়মানু ায়ী  োেমদয় েিবিাহ কিা হদয়দে। ক্ততক্তন আিও 

যানান, তথ্য অক্তধকাি আইদন বকাদনা অক্তভদ াগ পাওয়া বগদল উি আইন অনু ায়ী ক্তনধ যাক্তিত েময়েীমাি মদে 

আদবেনকািীদক িাক্তহত তথ্য েিবিাহ কিা হদব।                                 

   িলমান পাতা/২ 
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 পাতা/২ 

ক্তেদ্ধান্তঃ 
 

(১) পক্তিবক্ততযত ফিদমদট প্রণীত ক্তেটিদযন িাট যাি অনু ায়ী বেবা প্রোন অব্যাহত িাখদত হদব; 
 

(২) অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্ততি আওতায় প্রাপ্ত অক্তভদ াগ ক্তনক্তে যষ্ট েময়েীমাি মদে ক্তনষ্পক্তি প্রক্তক্রয়া িলমান িাখদত হদব; 
 

(৩) তথ্য অক্তধকাি আইন, ২০০৯ অনু ায়ী বকাদনা িাক্তহত তথ্য ক্তনধ যাক্তিত েময়েীমাি মদে আদবেনকািীদক েিবিাহ কিা 

অব্যাহত িাখদত হদব; 
 

(৪) ক্তনধ যাক্তিত েক অনু ায়ী বাক্তষ যক কম যেম্পােন চুক্তিি প্রক্ততদবেন পিবতী মাদেি ১ (এক) তাক্তিখ অেবা ১(এক) তাক্তিখ ছুটি 

োকদল পিবতী কম যক্তেবদে মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালদয়ি আইক্তেটি শাখায় বপ্রিণ কিদত হদব; 
 

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

(৬) বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টি কম যকতযা-কম যিািীদেি আভন্তিীণ প্রক্তশক্ষণ কা যক্রম প্রণীত বাদযট অনু ায়ী েম্পন্ন 

কিদত হদব; 
 

(৭) 

 

(৮) 

 

২০১৮ োদলি এি ন্যায় ই-নক্তেি ফলাফল  প্রেম স্থান ধদি িাখাি যন্য ট্রাদস্টি প্রদতিক ক্তবভাগ ও শাখাদক আিও েক্ষতাি 

েক্তহত কা যক্রম পক্তিিালনা কিদত হদব;  

বঙ্গবন্ধু োত্র বৃক্তি প্রাপ্ত ক্তশক্ষােীদেি যন্য অনলাইন িাটাদবইয ততক্তি ক্তবষদয় ক্তবদবিি োল ক্তহোদব ০১-০৮-২০১৮ হদত ০১-

০২-২০১৯ এি মদে েমাপ্ত কিদত হদব । 

 

অতঃপি আি বকাদনা আদলািনাি ক্তবষয় না োকায় েভাপক্তত উপক্তস্থত েকলদক ধন্যবাে যাক্তনদয় েভাি েমাক্তপ্ত 

ব াষণা কদিন। 

 

 

 

                    (োঈে মাহমুে ববলাল হায়েি) 

                     েক্তিব 

                    বফানঃ ৯৫৫৫৫১৫ 

                   e-mail:  secy@bffwt.gov.bd 
                    

স্মািক োংখ্যা-৪৮.০১.০০০০.১০২.১৮.০১১.১৮/৩৯ তাক্তিখঃ 

২৫ বপৌষ ১৪২৫ 

০৮ যানুয়াক্তি ২০১৯   

ক্তবতিণ- জ্ঞাতাদে য ও কা যাদে (বযিষ্ঠতাি ক্রমানুোদি নয়): 
 

১। পক্তিিালক (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। অক্ততক্তিি প্রধান ক্তহোব িক্ষণ 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 অবগক্ততি যন্য): 

 

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

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

৩। েক্তিদবি একান্ত েক্তিব (মাননীয় েক্তিব মদহােদয়ি েেয় অবগক্ততি যন্য), মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

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

 
 
 

                            (োঈে মাহমুে ববলাল হায়েি) 

                             েক্তিব 

 


