
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রা  ম ণালয ়

র া সবা িবভাগ 
আইিস  সল

র া সবা িবভােগর অধীন অিধদ রস েহর মাঠ পযােয়র অিফসস েহর ত  বাতায়ন হালনাগাদকরণ ও ই-নিথর
বহার সং া  ১ম সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. ত ণ কাি  িশকদার 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ০২ আগ  ২০২১
সভার সময় বলা ১১.৩০টা

ান Zoom Online Platform
উপি িত পিরিশ -'ক'

সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া ও াগত জািনেয় সভার কায ম আর  কেরন। অতঃপর সভার আেলাচ িচ
উপ াপেনর জ  া ামার (আইস  সল) ক অ েরাধ কেরন। অতঃপর া ামার (আইস  সল) িন েপ আেলাচ
িবষয়স হ উপ াপন কেরন:

১.০১.০   আেলাচআেলাচ   িচিচ--১১ : র ার া   সবাসবা   িবভােগরিবভােগর   অধীনঅধীন   অিধদ রস েহরঅিধদ রস েহর   মাঠমাঠ   পযােয়রপযােয়র   অিফসস েহরঅিফসস েহর   তত
বাতায়নবাতায়ন   হ ালনাগাদকরণহ ালনাগাদকরণ ;

১.১১.১   আেলাচনাআেলাচনা : : সভায় উপি ত সদ েক া ামার, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয় অবিহত কেরন য, ই-
গভনেম  ডেভলপেম  র◌্যাি ংেক বাংলােদেশর অব ান উ তীকরণ – শীষক পিলিস ডায়ালগ সভা মি পিরষদ সিচব
মেহাদেয়র সভাপিতে  ২৪ নেভ র ২০২০ তািরেখ Zoom Online Platform এ অ ি ত হয়। উ  সভার
কাযিববরণী মি পিরষদ িবভােগর ই-গভেন  অিধশাখা ১৩ নং ারক েল ২৪ জা য়াির ২০২১ তািরেখ র া সবা
িবভােগ রণ কের। উ  সভায় ৩২(বি শ)  িস া  হণ করা হয়। উে  ৩২(বি শ)  িস াে র মে  র া সবা
িবভাগ ও অধীন অিধদ রস হ সংি  ০২( ই)  িস া  বা বায়েনর উে খ রেয়েছ, যা িন প:

িস া  নং-৩: ম ণালয়/িবভাগ থেক মাঠ পযােয় ত  বাতায়ন হালনাগােদর লে  ১৫ জা য়াির ২০২১ মে  িনেদশনা
দান করেত হেব।

িস া  নং- ৪: ত  হালনাগােদর িরেপাট িত িতন মাস অ র মাঠ পযায় থেক সং হ করার উে াগ হণ করেত হেব।

িস া  নং- ৩ এবং ৪ এর আেলােক এ িবভােগর অধীন অিধদ রস েহর ধানগণেক িনজ িনজ অিফেসর ধান কাযালয়
এবং মাঠ পযােয়র অিফেসর ত  বাতায়ন (ওেয়বসাইট), অিফিসয়াল ফস ক পজ এবং ইউ উব চ ােনল (যিদ িব মান
থােক) িনয়িমত হালনাগাদ করা এবং িনিদ  ছেক ত  হালনাগােদর িরেপাট িত িতন মাস অ র র া সবা িবভােগ

রণ করার জ  ২৩ ফ য়াির ২০২১ তািরেখ ২৭ নং ারক েল প  রণ করা হয় এবং হীত কায ম  মি পিরষদ
িবভাগেক ০২ মাচ ২০২১ তািরখ ২৮ নং ারক েল প  মারফত অবিহত করা হয়। 
সভায় ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ েরর িতিনিধ সভােক অবিহত কেরন য ধান কাযালয়সহ ০৬  িবভাগীয় ও ৫৬
জলা পযােয়র অিফস েহর ত  বাতায়ন হালনাগাদকরেণর কায ম িনজ  জনবেলর মা েম বতমােন পিরচািলত
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হে । মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর িতিনিধ সভােক অবিহত কেরন ০৮  িবভাগীয় ও ০৪  মে া: উপ-অ েলর মে
০২  এবং ৬৩  জলা পযােয়র অিফস েহর ত  বাতায়ন হালনাগাদকরেণর কায ম িনজ  জনবল এবং ানীয় জলা

শাসেকর কাযালেয়র মা েম বতমােন পিরচািলত হে । ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ েরর িতিনিধ সভােক
অবিহত কেরন ধান কাযালয়সহ ০৮  িবভাগীয়, ০১  িশ ণ িত ােনর ও ৬২  জলা পযােয়র অিফস েহর ত
বাতায়ন হালনাগাদকরেণর কায ম িনজ  জনবল, ানীয় জলা শাসেকর ও উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয়র
মা েম পিরচািলত হে । কারা অিধদ েরর িতিনিধ সভােক অবিহত কেরন য ০৬  িবভাগীয় অিফস েহর ০৩  এবং
কি য় কারাগারসহ ৬৮  জলা পযােয়র অিফস েহর ত  বাতায়ন হালনাগাদকরেণর কায ম িনজ  জনবেলর
মা েম বতমােন পিরচািলত হে । সভায় উপি ত সদ  ত  বাতায়ন হালনাগাদকরণসহ অ া  আইিস  সংি
কায ম পিরচালনার জ  িনজ  জনবল তির, িব মান জনবলস হেক িনয়িমতভােব েয়াজনীয় িশ ণ দানসহ
অ া  কায ম িনেয় িব ািরত আেলাচনা কেরন। এছাড়াও য সম  ত  বাতায়নস হ ানীয় জলা শাসেকর ও
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয়র মা েম পিরচািলত হে , স সম  ত  বাতায়নস হ িনয়িমতভােব
হালনাগাদকরেণর জ  সম য় বক দা িরক যাগােযাগ ি র জ  সভায় উপি ত সদ  একমত কাশ কেরন।
সভায় সভাপিত মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা মাতােবক র া সবা িবভাগ ক ক দ  ফর ােট িত ০৩ মাস পর
পর ত  বাতায়ন হালনাগােদর ত ািদ যথাসমেয় র া সবা িবভােগ রেণর জ  সভায় উপি ত অিধদ রস েহর
 িতিনিধ েক অ েরাধ কেরন। 

১.২১.২   িস ািস া ::
(ক) র া সবা িবভােগর অধীন অধদ রস হ   সকল অিফসস েহর চা ত ত  বাতায়ন হালনাগােদর ত ািদ
যথাসমেয় র া সবা িবভােগ ইিত েব িরত ফর ােট িত ০৩ মাস পর পর রণ করেব;
(খ) র া সবা িবভােগর অধীন অধদ রস হ ত  বাতায়ন হালনাগাদকরণসহ অ া  আইিস  সংি  কায ম
পিরচালনার জ  িনজ  জনবল তির করার উে াগ হণ করেব এবং িব মান জনবলস হেক িনয়িমতভােব েয়াজনীয়

িশ ণ দান করার ব া হণ করেব;
(গ) মাদক  িনয় ণ অিধদ েরর চ াম মে া: উপ-অ েলর (দি ণ), জলা মাদক  িনয় ণ কাযালয়, চ াম,
টকনাফ িবেশষ জান, ক বাজারসহ য সম  জলা পযােয়র অিফস েহর ত  বাতায়ন এখেনাও তির করা হয়িন, স
সম  ত  বাতায়ন ai2 এর National Portal Framwork েমর সােথ যাগােযা বক তির করার উে াগ
হণ করেব;

(ঘ) ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র আ িলক পাসেপাট অিফস, উ রা, ঢাকা, আ িলক পাসেপাট অিফস, াদ াও,
চ াম, আ িলক পাসেপাট অিফস, যা াবািড়, পাসেপাট অিফস, ঢাকা ক া নেম , ঢাকা, পাসেপাট অিফস, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকাসহ য সম  িবভাগীয় ও জলা পযােয়র অিফস েহর ত  বাতায়ন এখেনাও তির করা হয়িন, স সম
ত  বাতায়ন ai2 এর National Portal Framwork েমর সােথ যাগােযা বক তির করার উে াগ হণ
করেব;
(ঙ) ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ েরর িমর র  িনং কমে সহ য সম  জলা পযােয়র অিফস েহর ত
বাতায়ন এখেনাও তির করা হয়িন, স সম  ত  বাতায়ন ai2 এর National Portal Framwork েমর
সােথ যাগােযা বক তির করার উে াগ হণ করেব;
(চ) কারা অিধদ েরর রাজশাহী  কারা িশ ণ ই উটসহ য সম  জলা পযােয়র অিফস েহর ত  বাতায়ন
এখেনাও তির করা হয়িন, স সম  ত  বাতায়ন ai2 এর National Portal Framwork েমর সােথ
যাগােযা বক তির করার উে াগ হণ করেব।
(ছ) য সম  ত  বাতায়ন ানীয় জলা শাসেকর ও উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয়র মা েম পিরচািলত হে
স সম  ত  বাতায়ন িনয়িমতভােব হালনাগাদ করার জ    অিধদ েরর ধান কাযালয় হেত সম য় বক সংি
কমকতার সােথ যাগােযাগ অ াহত রাখা।
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(ঝ) সকল ত  বাতায়েন দািয় া  কমকতা/সংি েদর এবং সকল সবার িব ািরত ত  অ ািধকার িভি েত
হালনাগাদ করা উে াগ হণ।

২.০২.০   আেলাচআেলাচ   িচিচ--২২ : র া সবা িবভােগর অধীন অিধদ রস েহর অিফেস ই-নিথর বহার পযােলাচনা;

২২ .১ আেলাচনাআেলাচনা : : র া সবা িবভােগর সিচব মেহাদেয়র িনেদশনা মাতােবক  সভায় উপি ত সদ    অিফেসর
ধান কাযালয়সহ আ িলক অিফসস েহ দা িরক কায েম গিতশীলতা ও তার জ  ই-নিথর বহােরর হার ততম

সমেয়র ি র িবষেয় িব ািরত আেলাচনা কেরন। এছাড়াও ই-নিথর বহার বািষক কমস াদন কায েমর সােথ
সংি  হওয়ায়   অিফেসর সািবক সাফে র জ  দা িরক কায েম ই-নিথর বহার াপক হাের ি র জ  সভায়
উপি ত সবাই একমত কাশ কেরন। সভায় ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ েরর িতিনিধ সভােক অবিহত কেরন য

ধান কাযালয়সহ ২০  আ িলক অিফেস দা িরক কায েম ই-নিথর বহার িব মান আেছ। ইিমে শন ও পাসেপাট
অিধদ েরর ৪৭  আ িলক অিফেস অ বিধ দা িরক কায েম ই-নিথর বহার  হয়িন। মাদক  িনয় ণ
অিধদ েরর িতিনিধ সভােক অবিহত কেরন য মা  ধান কাযালেয় ই-নিথর বহার িব মান আেছ। ফায়ার সািভস
ও িসিভল িডেফ  অিধদ েরর িতিনিধ সভােক অবিহত কেরন য ধান কাযালয়সহ ০৪  িবভাগীয় অিফেস দা িরক
কায েম ই-নিথর বহার িব মান আেছ। ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ েরর অবিশ  ০৪  িবভাগীয়
অিফসসহ আ িলক/মাঠ পযােয়র অিফেস ই-নিথর বহার  হয়িন। কারা অিধদ েরর িতিনিধ সভােক অবিহত কেরন
য ধান কাযালয়সহ ০৪  আ িলক অিফেস দা িরক কায েম ই-নিথর বহার িব মান আেছ। কারা অিধদ েরর
অবিশ  ৭২  আ িলক/মাঠ পযােয়র অিফেস ই-নিথর বহার  হয়িন। এছাড়াও অিধদ রস েহর ক
পিরচালক ে রও ই-নিথর বহার করার িবষেয় সভায় উপি ত সদ  একমত কাশ কেরন।

২.২২.২   িস ািস া ::
(ক) অিধদ রস েহর য সম  আ িলক/মাঠ পযােয়র অিফেস ই-নিথর বহার  হয়িন, স সম  আ িলক/মাঠ
পযােয়র অিফেস ই-নিথর বহার  করার জ  ধান কাযালয় হেত েয়াজনীয় উে াগ হণ করা;
(খ) অিধদ রস েহর ধান কাযালয়সহ সব আ িলক/মাঠ পযােয়র সব অিফেস সব শাখায় পযায় েম ই-নিথর বহার

 করার জ  উে াগ হণ করা;
(গ) কািরগির সহেযাগীতা ও িশ েণর জ  র া সবা িবভােগর আইিস  সল ও a2i হেত েয়াজনীয় সহেযাগীতা
হণ।

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. ত ণ কাি  িশকদার 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৫৮.০০.০০০০.০১৮.৩১.০০২.২১.১৫১ তািরখ: 
২৯ আগ  ২০২১

১৪ ভা  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) িসিনয়র সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ ( ানীয় জলা শাসেকর ও উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালেয়র
মা েম আইিস  িবভােগর জনবল ক ক জলা পযােয় র া সবা িবভােগর অধীন অিধদ রস েহর ানীয়

৩



অিফসম েহর ত  বাতায়ন িনয়িমত হালনাগাদকরেণর জ  েয়াজনীয় কািরগির সহেযাগীতা দােনর িনেদশনা
দােনর অ েরাধ করা হেলা)

২) অ িবভাগ ধান (সকল), র া সবা িবভাগ
৩) অিধদ র ধান (সকল), র া সবা িবভাগ
৪) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, র া সবা িবভাগ
৫) সিচেবর একা  সিচব, র া সবা িবভাগ
৬) সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ
৭) সহঃ া ামার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ

 

মাঃ আই ব হােসন 
া ামার

৪


