
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বািণজ  ম ণালয় 

যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র 
আইিস  শাখা

বািষক ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ বা বায়ন সং া  ৩য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত শখ শােয় ল আলম, এনিডিস 
 িনব ক

সভার তািরখ ০৪ জা য়াির ২০২২
সভার সময় সকাল ১১.০০ টা

ান পিরদ েরর সে লন ক
উপি িত সং  ‘ক’

সভায় উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কায ম  কেরন। সভাপিত সভার স ালক RJSC’র া ামার জনাব িজকরা
আিমন, িপএএ ক সভা পিরচালনার আ ান জানান। অত:পর জনাব িজকরা আিমন RJSC’র বািষক ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২
বা বায়ন সং া  সভা আেয়াজেনর পট িম স েক সকলেক অবিহত কেরন। িতিন বািষক ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২
বা বায়েনর িবষয় িভি ক অ গিত স েক সভােক কেরন। সভার এ পযােয় উপি ত সকলেক বিণত িবষেয় উ ু  আেলাচনার আ ান জানােনা হয়। 

: নং আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়েনর 
দািয়

01 02 03 04 05

০১ এক  ন ন উ াবনী ধারণা 
বা বায়ন

জনাব িজকরা আিমন িপএএ সভােক অবিহত 
কেরন য, 
গত ০১-০২ অে াবর ২০২১ তািরেখ 
অ ি ত নাগিরক সবায় উ াবন ও সবা 
সহজীকরণ িবষয়ক িশ ণ 
কমশালায় Inventory 
Management 
System িশেরানােম এক  ন ন উ াবনী 
ধারণা নওয়া হয়। যা য় করার জ  য় 
শাখায় ির ইিজশন রণ করা হেয়েছ।

Inventory Management 
System য় করার জ  ১৫-০২-২০২২ 
মে  ব া হণ করেত হেব।

জনাব হা দ 
শিফ ল 
ইসলাম, 
সহকাির 
িনব ক, 
  িজকরা 
আিমন, িপএএ, 
অসীম মালী, 
ই েপ র
আইিস  
শাখা, 
আরজএসিস।

০২ এক  সবা সহিজকরণ

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, গত ০১-০২ অে াবর ২০২১ তািরেখ 
অ ি ত নাগিরক সবায় উ াবন ও সবা 
সহজীকরণ িবষয়ক িশ ণ 
কমশালায় িরটান দািখেলর জ  েয়াজনীয় 
কাগজািদর তািলকা অনলাইেন 

দশন। িশেরানােম এক  সবা 
সহিজকরণ ড়া  করা হয়। যা বা বায়েনর 
জ  জনাব হা দ সিলম িময়া, এ ািমনার 
অব একাউ স, জনাব হা দ শিফ ল 
ইসলাম, সহকাির িনব ক, জনাব অন  

মার পাল, এ ািমনার অব একাউ স ও 
জনাব শ দা জাহান, এ ািমনার অব 
একাউ সেক কিম  কের িতেবদন চাওয়া 
হেয়েছ। 

িরটান দািখেলর জ  েয়াজনীয় কাগজািদর 
Shortlist অনলাইেন দশেনর জ  
১৩-০১-২০২২ তািরেখর মে  আই  শাখােক 

দােনর িনেদশ দওয়া হয়।

জনাব হা দ 
সিলম িময়া, 

ও আইিস  
শাখা, 
আরজএসিস।
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০৩ সবা িডিজটাইেজশন

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, গত ০১-০২ অে াবর ২০২১ তািরেখ 
অ ি ত নাগিরক সবায় উ াবন ও সবা 
সহজীকরণ িবষয়ক িশ ণ 
কমশালায় সবা িডিজটাইেজশন ◌র জ  

ািবত কা ািন রিজে শেনর জ  
সংঘ ারক ও সংঘিবিধর জস হ 

য়ংি য়ভােব াহক ক ক অনলাইেনর 
দািখেলর িবষয়   িডিজটাইজ করার িস া  
নওয়া হয়। Form-IV য়ংি য় 
প িতেত িডিজটাল া র কের অনলাইেনর 

রেণর ব া হণ করা হয়।

কা ািনর িরটান সং া  Form-IV ও 
মেডল AoA এর সত ািয়ত অ িলিপ 

য়ংি য়ভােব অনলাইেন রণ সং া  এক  
পিরপ  ২৬-১২-২০২১ তািরেখ জাির করা 
হেয়েছ।

বা বািয়ত

০৪

ইতঃ েব বা বািয়ত উ াবনী 
ধারণা, সহিজ ত ও 
িডিজটাইজ ত সবা সং া  
পযােলাচনা সভা

জনাব িজকরা আিমন িপএএ সভােক অবিহত কেরন য, গত ২৫-০৮-২০২১ তািরেখ পযােলাচনা 
সভা অ ি ত হেয়েছ এবং সভার কাযিববরণী অনলাইেন কাশ করা হেয়েছ। বা বািয়ত হওয়ায় পরবত  সভায় 
বাদ দওয়ার িনেদশনা দওয়া হয়।

০৫ ই-নিথর বহার ি

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, অে াবর, ২০২১ মােস ৮০% কাজ ই-
নিথেত স  হেয়েছ।

ই-নিথ বহােরর মা েম শতভাগ কাজ স  
করার লে  সরকারী িচ র জ  এবং 
বসরকারী বা কা ািন সং া  আগত িচ র 
জ  থক থক রিজ াের িলিপব  করেত 
হেব। হণ-িবতরণ শাখােক েয়াজনীয় ব া 
হেণর িনেদশনা দওয়া হয়।

হণ-িবতরণ 
শাখা ও আই  
শাখা

০৬

৪থ িশ  িব েবর চ ােল  
মাকােবলায় করণীয় িবষেয় 
অবিহতকরণ সভা/কমশালা 
আেয়াজন

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, এখন অবিধ এক ও সভা/কমশালা 
আেয়াজন করা স ব হয়িন। তেব 
িডেস র-২০২১, জা য়াির-২০২২, 
ফ য়াির-২০২২ এবং এি ল-২০২২ এ 
৪  সভা/কমশালা আেয়াজন করা হেব।

সভা/কমশালা আেয়াজন করার জ  এক  
ক ােল ার ণয়ন করা হেয়েছ। সই 
মাতােবক ৪থ িশ  িব েবর চ ােল  
মাকােবলায় করণীয় িবষেয় 
অবিহতকরণ সং া  এক  সিমনার গত ২৮২৮  
ন েভ রন েভ র  ২০২১২০২১  ত ািরখত ািরখ   আেয়াজন করা হেয়েছ। 
বািক 
িতন  সভা/কমশালা পযায় েম আেয়াজন করা 
হেব। ২৭ জা য়াির ২০২২ তািরেখ চ ােম 
এক  কমশালা আেয়াজন করা হেব।

আইিস  
শাখা, 
আরজএসিস।

০৭ ত  বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ

ত  বাতায়েন 
সকল সবা 
ব  
হালনাগাদ ত

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, ত  বাতায়েন সকল সবা 
ব  িনয়িমত হালনাগাদ করা হে ।

ত  বাতায়েন সকল সবা 
ব  িনয়িমতভােব হালনাগাদ করার জ  
িস া  হীত হয়।

আইিস  
শাখা, 
আরজএসিস।

িবিভ  
কাশনা ও 

ত ািদ ত  
বাতায়েন 

কািশত

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, িবিভ  কাশনা ও ত ািদ ত  
বাতায়েন িনয়িমত কাশ করা হে ।

িবিভ  কাশনা ও ত ািদ ত  
বাতায়েন িনয়িমতভােব কাশ করার জ  
িস া  হীত হয়।

আইিস  
শাখা, 
আরজএসিস।

০৮

ই-গভ া  ও 
উ াবন 
কমপিরক না 
বা বায়ন

কমপিরক না 
বা বায়ন 
সং া  

িশ ণ 
আেয়ািজত

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, ০১-০২ অে াবর ২০২১ তািরেখ নাগিরক 
সবায় উ াবন ও সবা সহজীকরণ িবষয়ক 
িশ ণ অ ি ত হেয়েছ। আগামী 

ফ য়াির-২০২২, মাচ-২০২২ এবং 
ম-২০২২ মােস আেরা ৩  কমশালার 
আেয়াজন করা হেব।

সভা/কমশালা আেয়াজন করার জ  এক  
ক ােল ার ণয়ন করা হেয়েছ। সই মাতােবক 
অবিশ  সভা/কমশালা আেয়াজন করেত হেব।

ই-গভ া  
কমপিরক না 
বা বায়েনর 
জ  
বরা ত 
অথ িয়ত

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, ই-গভ া  কমপিরক না বা বায়েনর 
জ  বরা ত অথ হেত ৫০% য় করা 
হেয়েছ।

এ পিরদ েরর বােজট শাখার সােথ আেলাচনা 
কের আেরা অথ বরা করেণর জ  িস া  

দান করা হয়।

বােজট শাখা 
ও আইিস  
শাখা, 
আরজএসিস।
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০৯
কমপিরক নার বা বায়ন 
অ গিত পযােলাচনা সং া  
সভা আেয়ািজত

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, ২  সভা অ ান করা হেয়েছ

পরবত  ২  সভা জা য়াির-২০২২ ও 
ফ য়াির-২০২২ এ আেয়াজন করেত হেব।

১০

কমপিরক নার অধবািষক -
ায়ন িতেবদন মি পিরষদ 

িবভােগ/ ঊ তন ক পে র 
িনকট িরত

১৩-০১-২০২২ তািরেখর মে  রণ করেত 
হেব।

ত িতেবদন রেণর  িস া  নওয়া হয়।

১১
দেশ/িবেদেশ বা বািয়ত 
নতম এক  উে াগ 

পিরদশন ত

জনাব িজকরা আিমন সভােক অবিহত কেরন 
য, িডেস র, ২০২১ এর মে  দেশ/িবেদেশ 
বা বািয়ত নতম এক  উে াগ পিরদশন 
করেত হেব।

২৮ জা য়াির ২০২২ তািরেখ চ ােম অবি ত 
PHP কা ািনর উ াবনী উে াগ 
পিরদশেনর িস া  দওয়া হয়। এ িবষয়ক 

মেণর েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
িনেদশনা দওয়া হয়।

            অত:পর আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সবাইেক ধ বাদ াপন বক সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

শখ শােয় ল আলম, এনিডিস 
িনব ক

ারক ন র: ২৬.০৬.০০০০.০৬০.৯৯.০০১.২১.৪ তািরখ: 
০৯ জা য়াির ২০২২

২৫ পৗষ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) একা  সিচব, সিচেবর দ র, বািণজ  ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২) জনাব সে াষ মার পি ত িপএএ, অিতির  িনব ক, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
৩) জনাব রনিজৎ মার রায়, উপ িনব ক, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
৪) জনাব িজকরা আিমন িপএএ, া ামার, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
৫) জনাব আ  ইসা মাহাঃ মা ফা ইঁয়া িপএএ, উপ িনব ক (চলিত দািয় ), যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
৬) জনাব হা দ শিফ ল ইসলাম, সহকারী িনব ক, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
৭) জনাব মা: িসরাজ উি ন, সহকারী িনব ক, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
৮) জনাব মাঃ রিকব আহেমদ রনী, সহকারী িনব ক, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
৯) জনাব হা দ সিলম িময়া, এ ািমনার অব একাউ স, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
১০) জনাব শ দা জাহান, ইে েপ র, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
১১) জনাব অন  মার পাল, এ ািমনার অব একাউ স, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
১২) জনাব তা ল ইসলাম, সাটিলিপকার, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র
১৩) অিফস কিপ।
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