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(ক)  ২০১৬-১৭ অর্ থবছদরর কম থ সম্পােন চুসিদত উসিসখত সসবাসহ অন্যন্য সসবা সহসজকরদণর জন্য সনব থাসিত সসবার নাম এ কার্ থক্রদমর প্রসতদবেন ছক(ক): 

 

ক্রম মন্ত্রণালয়/ 

েপ্তদরর নাম 

সসবার নাম সনব থািদনর সর্ৌসিকতা সসবাটি 

অনলাইনভুি 

হদব সকনা? 

সহসজকরদণর 

অগ্রগসত (%) 

বাস্তবায়দনর 

জন্য িাইলট 

কম থসূসি গ্রহণ 

করা হদয়দছ 

সকনা? 

িাইলট হদয় 

র্াকদল সারা 

সেদশ 

সম্প্রসারদণর  

তাসরখ 

বাস্তবায়দনর 

জন্য 

প্রজ্ঞািন/সন

সে থশনা 

জাসরর 

তাসরখ 

স াকাল 

 িদয়ন্ট 

কম থকতথার 

 নাম, 

িেসব, 

স ান ও 

ইদমইল 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

অনলাইন প্রসশক্ষণ 

সকাস থ প্রবতথন 

অনলাইন সকাস থটির মূল 

উদেশ্য হদে সরকসর 

কম থকতথা করমিাসরদের 

োপ্তসরক কম থ িসরিালনায় 

প্রযুসির ব্যবহাদর  

আরওেক্ষওআত্মসবশ্বাসীক

সরদতালা। 

হদব  ৯০% এখনও হয়সন 

। 

প্রদর্াজয নয় 

। 

প্রদর্াজয নয় 

। 

জাসহে সহাদসন 

িসনর (উি 

সসিব), 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়। 

বতথমাদন 

সশক্ষা ছুটিদত 

আদছন । 

এখদনা 

সকাদনা 

প্লাট ম থ 

ক্রয় করা 

হয় সন, 

শীঘ্রই 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হদব 

এবাং 

িরীক্ষামূল

ক ভাদব 

িালু করা 

হদব ।  

৩ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

স সবুদকর মাধ্যদম 

বাাংলা বানাদন 

সহায়তা 

স সবুদকর মাধ্যদম বাাংলা 

বানাদন সহায়তা প্রোন করা 

র্াদব । সর্ সকউ স সবুদকর 

মাধ্যদম শুদ্ধ বাাংলা বানান 

সম্মদে জানদত িাইদল 

তাদক সঠিক বানান সকানটি 

সস ব্যািাদর সহায়তা করা 

হদব । 

হযাঁ  ১০০% এখনও হয়সন 

। 

প্রদর্াজয নয় 

। 

প্রদর্াজয নয় 

। 

সমাোঃ সমাস্ত া, 

এসাইনদমন্ট 

অস সার, 

বাাংলা ভাষা 

বাস্তবায়ন 

সকাষ 

০১৬৭১৭২৪৫

৯৫। 

আিাতত 

মন্ত্রণালদয়র 

মদধ্য 

সীমাবদ্ধ 

রদয়দছ । 

সব থ 

সািারদণর 

জন্য উন্মুি 



করা হয় সন 

।  

৫ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

PMIS Key ও 

Word Based 

Reporting 

System 

এই সসদেদমর  দল 

কম থকতথাদের সশক্ষা, সনজ 

সজলা, সকার্ায় িোয়ন 

ইতযাসে সাংক্রান্ত সর্দকাদনা 

তথ্য সহদজই িাওয়া র্ায় । 

এটা সকবল 

জনপ্রশাসদন

র সনজস্ব 

িাসহোর 

সপ্রসক্ষদত 

প্রোন করা 

হদে । 

১০০% না  প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় জাসকর 

আহদমে, 

সহকারী 

সপ্রাগ্রামার, 

সিএসসসস, 

সমাবাইলোঃ 

০১৫৫২৩২২৬

৯৯ 

 

৬ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

ওদয়বসাইদট 

Smart and 

Accessible 

Information 

Delivery 

System প্রবতথন 

এই সসদেদমর  দল 

কম থকতথাগণ সর্ সকাদনা  

তথ্য সহদজ িাদেন । 

না  ১০০% না  প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় জাসকর 

আহদমে, 

সহকারী 

সপ্রাগ্রামার, 

সিএসসসস, 

সমাবাইলোঃ 

০১৫৫২৩২২৬

৯৯ 

 

৭ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সাভ থাদর 

অদটাদমটিক ব্যাক 

আি সসদেম 

সাংদর্াজন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সি 

এ সস সস-সত রসক্ষত সবসভন্ন 

তথ্য স্থায়ীভাদব  হাসরদয় বা  

নষ্ট অর্বা িাংস  হদয় না 

র্ায়, সসকারদণ ব্যাক আি 

সসদেম রাখা হদয়দছ । 

এমন সকাদনা 

সসদ্ধান্ত নাই । 

১০০%  প্রদর্াজয নয় ।  প্রদর্াজয নয় 

। 

প্রদর্াজয নয় 

। 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র 

সহকারী 

সপ্রাগ্রামার-৩ 

জনাব জাসকর 

সহাদসন  

সমাবাইলোঃ 

০১৭১২২৪১১৬

৫ও  

মুহাম্মে 

হাস জুর 

রহমান, 

সসদেম 

এনাসলে। 

সমাবাইলোঃ 

০১৭১১৩২১৫

০৪ 

 

৮ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র 

সনটওয়াকথ মসনটসরাং 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

সনট ওয়াকথ সসদেম 

ির্ থদবক্ষদণর জন্য এই 

না  ১০০%  প্রদর্াজয নয় ।  প্রদর্াজয নয় 

। 

প্রদর্াজয নয় 

। 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র 

সহকারী 

 



সসদেম উন্নয়ন ব্যবস্থা রাখা হদয়দছ  দল 

সনট ওয়াকথ জসনত সকাদনা 

সমস্যা সেখা সেদল 

তৎক্ষণাৎ সমািান সেয়া 

সম্ভব হয়।  

সমনদটন্যান্স 

ইসিসনয়ার 

সিএসসসস  

জনাব আব্দুল 

মসতন 

০১৫৫২৩২২২৬

৫ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


