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িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  অনলাইনঅনলাইন   িসে মিসে ম   চা করণচা করণ   সং াসং া   গ তগ ত   কিম রকিম র   আ ায়কআ ায়ক--এরএর   পদিবপদিব   পিরবতনপিরবতন।।
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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

          মি পিরষদ িবভােগ জাপান আ জািতক সহেযািগতা সং া (জাইকা)-এর সহায়তায় বা বায়নাধীন জাতীয় াচার কৗশল সহায়তা ক  ( ফজ-২)-এর
আওতায় জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ণয়ন ও পিরবী েণর িনিম  এক  অনলাইন িসে ম য়, ত এবং বা বায়ন পিরবী েণর লে  এক
কিম  গঠন করা হেয়েছ। কােজর িবধােথ কিম র কাযপিরিধ অপিরবিতত রেখ উ  কিম েত মি পিরষদ িবভােগর উপসিচব (ই-গভ া )-এর পিরবেত

সিচব (ই-গভ া )- ক িত াপন কের আ ায়ক-এর পদিব পিরবতন করা হল: 

িমক পদিব ও দা িরক কানা কিম েত অব ান
১। সিচব (ই-গভ া ), মি পিরষদ িবভাগ আ ায়ক
২। উপসিচব (সাধারণ সবা), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৩। উপসিচব ( শাসিনক সং ার), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৪। িতিনিধ, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল সদ
৫। িসিনয়র সহকারী সিচব 

(কমস াদন ব াপনা বা বায়ন পিরবী ণ-২)
মি পিরষদ িবভাগ

সদ

৬। িসে মস এনািল  (আইিস  সল), মি পিরষদ িবভাগ সদ
৭। িতিনিধ

জাতীয় াচার কৗশল সহায়তা ক  ( ফজ-২)
সদ

৮। িসিনয়র সহকারী সিচব ( াচার), মি পিরষদ িবভাগ সদ -সিচব

২।         কিম র কাযপিরিধ:

(ক) অনলাইন িসে ম েয়র লে  িসিফেকশন িনধারণ;
(খ) া  াবস েহর লনা লক িবে ষণ বক উপ  াবকারী ( ভ র) িনবাচন;
(গ) িনবািচত াবকারী ( ভ র)-এর সােথ ি র ে  শতাবিল িনধারণ: এবং
(ঘ) অনলাইন িসে ম ত ও বা বায়ন কায ম পিরবী ণ।
৩।         গত ১০ ফ য়াির ২০২০ তািরেখ অ ি ত উপ  কিম র সভার িস া  মাতােবক এ িবভােগর িসিনয়র িসে মস এনািল  (আইিস  সল)- ক
কিম েত কা-অ  করা হল।

৪।         কিম  েয়াজেন য কান সদ েক কা-অ  করেত পারেব।
৫।         িনেদশ েম এ আেদশ জাির করা হল এবং তা অিবলে  কাযকর হেব। 

১৪-৬-২০২০

িবতরণ :
১) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল 
[ . আ. জনাব রাজন দাস, এ াডিমন (এফডি উ এবং আইিপএস)]
২) সিচব, ই-গভেন  অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৩) উপসিচব, সাধারণ সবা অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৪) উপসিচব, শাসিনক সং ার অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব , কমস াদন ব াপনা (বা বায়ন পিরবী ণ-২) শাখা 

নািহদ লতানা
িসিনয়র সহকারী সিচব ও সদ -সিচব
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১



, মি পিরষদ িবভাগ
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ
৭) িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ
৮) ম িলডার, জাতীয় াচার কৗশল সহায়তা ক  ( ফজ-২), মি পিরষদ 
িবভাগ।

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৭৩.১৯.৬৯/১(৫) তািরখ: ৩১ জ  ১৪২৭
১৪ ন ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সােবক উপসিচব, ই-গভেন  অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ
৩) সহকারী া ামার (সং ), আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ
৪) সিচব, সম য় ও সং ার মেহাদেয়র ি গত কমকতা, মি পিরষদ িবভাগ
৫) ি গত কমকতা, সং ার অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ

১৪-৬-২০২০
নািহদ লতানা 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২


