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ক্তবষয়ঃ বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর মার্ চ ২০১৯ মাদের আইক্তেটি ক্তবষয়ক ক্তবক্তভন্ন কা চক্রম েমন্বয় েভার কা চক্তববরণী। 

 

েভাপক্তত  :  যনাব োঈে মাহমুে ববলাল হায়ের, েক্তর্ব, বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।  

েভার তাক্তরখ : ০৭/০৩/২০১৯। 

েভার েময় :  ববলা ১০.০০ ঘটিকা। 

স্থান  :  েভাকক্ষ, ৮৮,মক্ততক্তিলস্থ বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

 

 

েভায় উপক্তস্থক্তত তাক্তলকা োংদ াযনী ‘ক’ দ্রষ্টব্য। 

ক্রঃ নাং আদলার্ি ক্তবষয় ক্তেদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী কর্তচপক্ষ 

১। তথ্য ও প্রযুক্তি 

নীক্ততমালা’২০১৫ এর 

আদলাদক বাাংলাদেশ 

মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর 

করণীয় কম চপক্তরকল্পনা 

অনু ায়ী গৃহীত কা চক্রদমর 

ক্তবষদয় আদলার্না।  

তথ্য ও প্রযুক্তি নীতক্তমালা’২০১৫ এর আদলাদক মন্ত্রণালয় ও তার েপ্তর/োংস্থােমূদহর  ম্যানুয়াল 

বেবা বেদক ক্তিক্তযটাল োক্তভ চদে রুপান্তদরর লদক্ষি (যুদ্ধাহত মুক্তিদ াদ্ধা, শক্তহে পক্তরবার ও 

বখতাবপ্রাপ্ত মুক্তিদ াদ্ধাদের ভাতা অনলাইদন ভাতা / বমাবাইল Message এর মাধ্যমম 

অবহিতকরণ, িাটাদবইয েফট্ওয়ার এবাং বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃক্তি প্রাপ্ত ক্তশক্ষােীদের িাটাদবইয 

েফট্ওয়ার)ততরীর জন্য ০১-০৮-২০১৮ হদত ০১-০২-২০১৯ েময় ক্তনধ চারণ ক্তছল। ইদতামদে 

আদলার্ি েফট্ওয়ার ৩টি ট্রাদস্টর ওদয়বোইদট োংদ াযন করা হদয়দছ এবাং  েফট্ওয়ার ৩টি 

Host, Subdomain,  server ip প্রক্ততস্থাপন োংক্রান্ত source file এর ক্তেক্তি ও url and 

application form link, কর্তচপদক্ষর অনুদমােন ক্রদম Biswajit Tarapdar, Analyst 

(Certification), National Data Center (NDC), Bangladesh Computer Council 

(BCC), বরাবর বপ্ররণ করা হদয়দছ।  

েক্তর্ব 

বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্ট 

২। বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ 

ট্রাদস্টর প্রকাশদ াগ্য ক্তবক্তভন্ন 

তথ্য  ো েভাদব বাাংলা ও 

ইাংদরক্তযদত েক্তন্নদবশ কদর 

ক্তনয়ক্তমতভাদব তথ্যবাতায়দন 

হালনাগাে এবাং বাাংলা ভাষার 

প্রক্তমত মান বযাদয়র ক্তবষদয় 

আদলার্না। 

তথ্যবাতায়দন ইদনাদভশন কণ চার স্থাপন ও হালনাগাে এবাং বাাংলা ভাষার প্রক্তমত মান বযায় 

রাখদত হদব।  

পক্তরর্ালকবৃন্দ ও েক্তর্ব 

বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্ট 

৩। ইউক্তনদকাি ব্যবহার 

ক্তনক্তিতকরদণর ক্তবষদয় 

আদলার্না। 

ট্রাস্ট প্রধান কা চালয় ও ট্রাস্টাধীন প্রক্ততষ্ঠানেমূদহ কক্তিউটাদর টাইপ করার বক্ষদত্র ইউক্তনদকাি 

ব্যবহার ক্তনক্তিত করদত হদব।  

পক্তরর্ালকবৃন্দ ও েক্তর্ব 

বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্ট 

৪। ই-ফাইক্তলাং কা চক্রম র্ালু 

করদণর ক্তবষদয় আদলার্না। 

ইদতামদে ই-ফাইক্তলাং কা চক্রম শুরু করা হদয়দছ।  বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ই-নক্তের 

কা চক্রম েফলভাদব পক্তরর্ালনা কদর বফব্রুয়াক্তর /২০১৯ বৃহির েপ্তর ও োংস্থার মদে ফলাফদলর 

ক্তেক বেদক প্রেম স্থান অক্তধকার কদরদছ। এ ছাড়াও প্রদয়াযনীয় অবকাঠাদমা ও  প্রক্তশক্তক্ষত যনবল 

প্রস্তুত কদর ই-ফাইক্তলাং কা চক্রদমর গক্তত ধদর রাখার ব্যবস্থা করদত হদব। যনবলদক আরও 

প্রক্তশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।   

পক্তরর্ালকবৃন্দ ও েক্তর্ব 

বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্ট 

 

র্লমান পাতা/২ 
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পাতা/২ 

ক্রঃ নাং আদলার্ি ক্তবষয় ক্তেদ্ধান্ত 
বাস্তবায়নকারী 

কর্তচপক্ষ 

৫। তথ্যবাতায়দন (ওদয়বোইদট) 

বাক্তষ চক ক্রয়, ক্তবক্তভন্ন কক্তমটি, 

বফাকাল পদয়ন্ট, 

কম চপক্তরকল্পনা এবাং অন্যান্য 

তথ্য ক্তনয়ক্তমত ও হালনাগাে 

করার ক্তবষদয় আদলার্না। 

বফাকাল পদয়ন্ট, কম চপক্তরকল্পনা এবাং অন্যান্য তথ্য ক্তনয়ক্তমত তথ্যবাতায়দন হালনাগাে করা হদে। 

উদ্ভাবনী কা চক্রদমর বাক্তষ চক পক্তরকল্পনায় গৃক্তহত কা চক্রম(যুদ্ধাহত মুক্তিদ াদ্ধা, শক্তহে পক্তরবার ও 

বখতাবপ্রাপ্ত মুক্তিদ াদ্ধাদের ভাতা অনলাইদন প্রোন, িাটাদবইয েফট্ওয়ার এবাং বঙ্গবন্ধু 

ছাত্রবৃক্তি প্রাপ্ত ক্তশক্ষােীদের িাটাদবইয েফট্ওয়িার)ততরীর জন্য ০১-০৮-২০১৮ হদত ০১-০২-

২০১৯ েময় ক্তনধ চারণ ক্তছল। ইদতামদে আদলার্ি েফট্ওয়ার ৩টি ট্রাদস্টর ওদয়বোইদট োংদ াযন 

করা হদয়দছ এবাং বটস্ট কা চক্রম ক্তহোদব পক্তরর্াক্তলত হদে। 

েক্তর্ব ও ভারপ্রাপ্ত 

কম চকতচা আইক্তেটি 

বেল বাাংলাদেশ 

মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ 

ট্রাস্ট 

৬। ইদলক্ট্রক্তনক ক্রয় পদ্ধক্তত 

র্ালুকরণ ও েকল উন্মুি 

েরপত্র অনলাইদন প্রকাদশর 

ক্তবষদয় আদলার্না। 

ইদলক্ট্রক্তনক ক্রয় পদ্ধক্ততর (e-GP) ক্তবষদয় ট্রাদস্টর ৩ যন কম চকতচা Central procurement 

unit (CPTU) হদত প্রক্তশক্ষণ গ্রহণ কদরদছ । ইদতামদে e-GP এর live site এ দুযন 

কম চকতচার PE অক্তফে ততক্তর করা হদয়দছ। পরবতী কা চক্রম ইদলক্ট্রক্তনক ক্রয় পদ্ধক্তত র্ালুকরণ ও 

েকল উন্মুি েরপত্র অনলাইদন প্রকাদশর ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।  

উপ-প্রধান প্রদকৌশলী  

বাাংলাদেশ 

মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ 

ট্রাস্ট 

 

েভায় আর বকাদনা আদলার্ি ক্তবষয় না োকায় েভাপক্তত উপক্তস্থত েকলদক ধন্যবাে যাক্তনদয় েভার কা চক্রম েমাপ্ত বঘাষণা কদরন। 

 

 

 

  

                            (োঈে মাহমুে ববলাল হায়ের) 

                              েক্তর্ব 

                                     বফানঃ ৯৫৫৫৫১৫ 

                          e-mail:  secy@bffwt.gov.bd 

 

স্মারক োংখ্যা-৪৮.০১.০০০০.১০৫.৩১.০০২.১৮/৩৫৭      তাক্তরখঃ 
  ২৭  ফাল্গুন  ১৪২৫  

  ১১  মার্ চ    ২০১৯   

অনুক্তলক্তপ-(দযিষ্ঠতার ক্রমানুোদর নয়): 

১।  যুগ্মেক্তর্ব, আইক্তেটি বেল, মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

২।  পক্তরর্ালক (ক্তশল্প ও বাক্তণযি/কল্যাণ/অে চ), বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক, প্রশােন (র্লক্তত োক্তয়ত্ব), বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

৪। অক্ততক্তরি প্রধান ক্তহোব রক্ষণ কম চকতচা, (র্লক্তত োক্তয়ত্ব),অে চ ক্তবভাগ, বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।   

৫।  উপ-মহাব্যবস্থাপ (র্লক্তত োক্তয়ত্ব), কল্যাণ, বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

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

৭।  ব্যবস্থাপনা পক্তরর্ালদকর একান্ত েক্তর্ব, বাাংলাদেশ মুক্তিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা। 

৮।  অক্তফে কক্তপ।  

                             (োঈে মাহমুে ববলাল হায়ের) 

                               েক্তর্ব 
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