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িহািপরচালক 

প্রাপণসম্পে অপিেপ্তর  

বাাংলাদেশ, ঢাকা । 

 

রিষয়ঃ প্রারিসম্পদ অরিদপ্তররর ইরনারেশন টিরের নরেম্বর/2018 োরসর সোর কার্ যরিিরিী প্রসরে । 

 

উপর্য যক্ত রিষরয়র প্রপ্ররিরত আপনার সদয় অিগরতর জন্য জানারনা র্ারে প্রর্, গত 06.11.২০১8 তাররখ উিিপরচালক ও প্রিাি, 

ইপিদেপিওলজী ইউপিট এর সোপরতরে প্রারিসম্পদ অরিদপ্তররর ইরনারেশন টিরের একটি সো অনুরিত হয় । কে যকতযারদর তারিকাসহ উক্ত 

সোর কার্ যরিিরিী  প্ররয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহরনর জন্য প্রপ্রররত হরিা।  

 

সাংযুপতিঃ 

১. সভার কার্ মপববরণী- পতি পৃষ্ঠা  

 

                               

 

 

 (োিঃ বশীর আহদিে) 

উিিপরচালক ও প্রিাি, ইপিদেপিওলজী ইউপিট 

ও 

সভািপত, ইদিাদভশি টিি, প্রাপণসম্পে অপিেপ্তর 

 বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

 

 

 

জ্ঞাতাদথ ম ও কার্ মাদথ ম অনুপলপিিঃ    

 

১ । ড. প্রোঃ আবু সুরিয়ান, সহকারী পররচািক (প্রারিস্বাস্থয ও প্রশাসন), প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর ও সদস্য, ইরনারেশন টিে, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর, 

িাংিারদশ, ঢাকা। 

২ । ডাঃ প্রোঃ ররিকুি ইসিাে, ইউএিও (িীে/ররজাে য), প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর ও সদস্য, ইরনারেশন টিে, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর, িাংিারদশ, 

ঢাকা। 

৩ ।                  , ইউএিও (িীে/ররজাে য), প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর ও সদস্য, ইরনারেশন টিে, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর, িাংিারদশ, 

ঢাকা। 

৪ । জনাি                  , ইউএিও (িীে/ররজাে য), সংর্যরক্তঃ আইরসটি শাখা, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর ও সদস্য, ইরনারেশন টিে, প্রারিসম্পদ 

অরিদপ্তর, িাংিারদশ, ঢাকা। 

৫ ।                     , ইউএিও (িীে/ররজাে য), সংর্যরক্তঃ পররকল্পনা ও মূল্যায়ন প্রকাষ, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর ও সদস্য, ইরনারেশন 

টিে, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর, িাংিারদশ, ঢাকা। 

৬। প্রোঃ প্রসাহরাি প্রহারসন, দারয়েপ্রাপ্ত কে যকতযা, আইরসটি ও সাে যার শাখা, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর, িাংিারদশ, ঢাকা। 

  



গিপ্রজাতন্ত্রী িাংিারদশ সরকার 

প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর 

কৃরষখাোর সড়ক,িাে যরগট, ঢাকা। 

 

পবিয়িঃ প্রাপণসম্পে অপিেপ্তদরর  ইদিাদভশি  টিদির িাপসক সভার কার্ মপববরণী 

সভািপত                   : ো. িশীর আহরেদ, ইদিাদভশি অপফসার 

তাপরখ                     : 06/11/২০১8 পরিঃ 

সিয়                       : সকাল  ১১:০০ ঘটিকা 

স্থাি                        : ইপিদেপিওলজী ইউপিট, প্রপণসম্পে অপিেপ্তর, ঢাকা। 

            :       -’ক’            । 

 

সভািপত উিপস্থত সকলদক স্বাগত জাপিদয় সভার কার্ মক্রি আরম্ভ কদরি। পতপি শুরুদতই পবগত ৩০ অদটাবর, 201৮ রর. তারররখ 

েৎস্য ও প্রারিসম্পদ েন্ত্রিািরয় অনুরিত ইরনারেশন টিরের োরসক সোয় গৃহীত রিরেন্ন রসদ্ধারের উপর আরিাকপাত করার জন্য ড. এরিএে 

মুস্তানুর রহোন, সদস্য, ইরনারেশন টিে, রডএিএস-প্রক অরনুররাি কররন। পরিতীরত সোপরত েরহাদরয়র অনুরোরতক্ররে ড. এরিএে মুস্তানুর 

রহোন এক এক করর রিস্তাররত উপস্থাপন কররন, র্া রনম্নরুপ- 
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2। সোপরতর অনুেরতক্ররে ইরনারেশন টিরের সদস্য ডা. প্রো. ররিকুি ইসিাে প্রথরে রিগত আগষ্ট ২০১৮ োরস অনুরষ্টত সোর কার্ যরিিরিী 

অনুরোদরনর জন্য সোয় উপস্থাপন কররন। সোয় অগ্রগরতর রিিরি অের্ভ যরক্তর সংরশািনীসহ কার্ যরিিরিী সি যসম্মরতক্ররে দৃঢ়করি করা হয়। 

৩। সোয় আরিাচযসূচী অনুর্ায়ী রিস্তাররত আরিাচনারে রনম্নরুপ রসদ্ধাে গৃহীত হয়ঃ 

     

   
                             /                       

1. এস.এে.এস. পুন:রায় 

চালুকরি 

রিগত ৩০ অদটাবর, 201৮ রর. তারররখ েৎস্য ও 

প্রারিসম্পদ েন্ত্রিািরয় অনুরিত ইরনারেশন টিরের 

োরসক সোয় চীি ইরনারেশন অরিসার 

এস.এে.এস. সারে যস িন্ধ থাকার রিয়রয় ব্যাখ্যা 

জানরত চান। এরত ইরনারেশন অরিসার, 

প্রারিসম্পদ অরিদপ্তর জানান প্রর্, অরত সের এটি 

এস.এে.এস. সারে যস পুন:রায় 

চালুকরি করার জন্য রনরম্নাক্ত 

তথ্যারদ সংগ্রহ ও িাস্তিায়রন 3 

সদরস্যর করেটি গঠন করা হয়। 

করেটি আগােী 15 কার্ যরদিরসর 

েরে ইরনারেশন অরিসাররর 

ডা. িশীর আহরেদ, 

ইরনারেশন অরিসার এিং 

ডা. প্রো. ররিকুি ইসিাে, 

সদস্য ইরনারেশন টিে 



চালু করার পদরিপ প্রনওয়া হরি। এব্যাপারর ০৩ 

(রতন) সদরস্যর একটি করেটি গঠন করা প্রর্রত 

পারর।  

রনকট রররপ যাট প্রপশ কররিন। 

(১) প্রসাস য প্রকাড a2i হরত সংগ্রহ 

কররত হরি। 

(২) এস.এে.এস. Send & 

Receive সচি কররত হরি। 

(৩) 3G to 4G upgradation 

(4) Both Bangla and 

English SMS চালু কররত 

হরি। 

করেটি’র সদস্যবৃন্দ- 

1। ডা. প্রো. ররিকুি ইসিাে 

2। ডা. প্রো. প্রোখরিছুর রহোন, 

রেএস 

3। জনাি প্রো. প্রসাহরাি প্রহারসন, 

সম্প্রসারি কে যকতযা। 

২. ই-ভভদটপরিাপর ভসবা 

িাইলটিাং অগ্রগপত 

চলপত ২০১৮-২০১৯ অথ মবছদর ভগািালগঞ্জ ভজলার 

কাপশয়ািী এবাং গাজীপুর ভজলার সের উিদজলায় 

িাইলটিাং কার্ মক্রি বাস্তবায়ি করা হদব। এ পবিদয় 

ভকা-অপে মদিটর জািাি ভর্, বাদজট পবভাজি ও 

অনুদিােি সম্পন্ন হদয়দছ। অপতিঃসত্বর িাইলটিাং 

কার্ মক্রি শুরু করা হদব। 

কি মিপরকল্পিা অনুর্ায়ী অপতিঃসত্বর 

ই-ভভদটপরিাপর ভসবা কার্ মক্রদির 

িাইলটিাং করদত হদব। 

 .               , 

   -        ,  -   . 

       

৩. ইউপিয়ি ির্ মাদয় প্রাপণসম্পে 

ভসবাদকন্দ্র স্থািি 

ইউপিয়ি প্রাপণসম্পে ভসবা কার্ মক্রি বাস্তবায়দির 

লদযে ৪০টি ভজলার ৪০টি উিদজলার প্রপতটিদত ১টি 

কদর ভিাট ৪০টি ইউপিয়ি পিব মাচি সম্পন্ন হদয়দছ। 

এখি অপতদ্রুত বাদজট বরাদ্দ প্রোি করা ভর্দত 

িাদর। 

আগােী নরেম্বর ৩০, ২০১৮ রর. 

তারররখর েরে রনি যারচত উপরজিা 

প্রকারড িারজট িরাদ্দ প্রদান কররত 

হরি। 

ডা. িশীর আহরেদ, 

ইরনারেশন অরিসার এিং 

ডা. প্রো. ররিকুি ইসিাে, 

সদস্য ইরনারেশন টিে 

৪. প্ররশিি/প্রসরেনার/কে যশািা 

সংক্রাে (1রদন/3রদন/5রদন) 

ইরনারেশন িারষ যক কে যপররকল্পনা অনুর্ায়ী ০১রদন, 

০৩রদন এিং ৫রদরনর প্ররশিি/প্রসরেনার/কে যশািা 

আরয়াজরনর রসদ্ধাে ররয়রে। প্রস প্রোতারিক 

েন্ত্রিািরয়র রনরদ যশনা অনুর্ায়ী িাস্তিায়ন করা 

প্রর্রত পারর।  

ইরনারেশন িারষ যক কে যপররকল্পনা 

অনুর্ায়ী ০১রদন, ০৩রদন এিং 

৫রদরনর প্ররশিি/প্রসরেনার/ 

কে যশািা আরয়াজন কররত হরি। 

ড. এরিএে মুস্তানুর 

রহোন 

ড. প্রো. শারকি-উি 

আর্ে। 

৫. এসআইরপ (SIP) িাস্তিায়ন ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইরপ) সংক্রাে সকি 

তথ্যারদ সংরিরির জন্য ডা. প্রো. প্রোখরিছুর 

রহোন, রেএস, প্রজিা প্রেরটররনারর হাসপাতাি, 

গাজীপুর এর সারি যক তোিিারন প্রারিসম্পদ 

অরিদপ্তর একটি ডাটারিজ সিটওয়ার প্রস্তুত 

করররে। এটি রডএিএস’র ওরয়ি প্রপইরজ রিংক 

প্রদওয়া ররয়রে। রকন্তু এটির প্রসাস য প্রকাড, 

অপতিঃসত্বর এসআইরপ (SIP) 

িাস্তিায়ন কার্ মক্রি সম্পন্ন করদত 

হদব। 

ড. এরিএে মুস্তানুর 

রহোন ডা. প্রো. 

প্রোখরিছুর রহোন 

 



আপরগ্ররডরশনসহ অন্যান্য কাজ করার জন্য ডা. 

প্রো. প্রোখরিছুর রহোন-প্রক দ্বারয়ে প্রদওয়া প্রর্রত 

পারর। এোড়া প্রারিসম্পদ অরিদপ্তরর রকছু 

এসআইরপ করার জন্য ড. এরিএে মুস্তানুর রহোন 

করয়কটি এসআইটি আইরডয়া উপস্থাপন কররন, 

প্রর্গুরিা হ’ি- 

ক) প্রলাররেরিক সুরপয় পারনর ব্যিস্থা প্রকল্প 

খ) প্রসকশনরেরিক সুন্দর িাইি ব্যিস্থপনা প্রকল্প 

গ) েিরনর পররষ্কার পররেন্নতা িজায় রাখা প্রকল্প 

ঘ) মূি েিরনর প্ররিশ মুরখ একটি প্রহল্প প্রডক্স স্থাপন 

প্রকল্প 

ঙ) প্রারিসম্পদ অরিদপ্তরািীন কে যকতযাগরির 

করপ যাররট রসে সরিরাহ প্রকল্প 

৬. রিরিি ক) ইরনারেশন টিরের প্রিইসবুক একাউন্ট প্রখািা 

খ) োরসক সোয় রিএিআরআই প্ররতরনরি’র 

উপরস্থরত 

গ) ডা. পিাশ সরকার, রেএস-এর কার্ যক্রে 

পররদশ যনপূি যক প্ররতরিদন েন্ত্রিািরয় দারখি। 

(ঘ) প্রারিসম্পদ অরিদপ্তররর উদ্ভািনী আইরডয়াগুরিা 

রনরয়ারেত হািনাগাদকরি। 

(ঙ) প্রারিসম্পদ অরিদপ্তররর সাে যার কি আইটি 

সােগ্রীর আপরগ্ররডশন 

ক) প্রিইসবুক একাউন্ট খুিরত 

হরি। 

 

খ) এখন প্রথরক প্ররত োরসর 

োরসক সোয় রিএিআরআই 

প্ররতরনরি রাখরত হরি। 

গ) রতন (৩) সদরস্যর একটি 

করেটি গঠন কররত হরি, র্ার 

সদস্য হরিন- 

(১)  ডা. িশীর আহরেদ 

(২)  ড.                 

(৩) ডা. প্রো. প্রোখরিছুর রহোন 

(ঘ) উদ্ভািনী আইরডয়াগুরিা 

রনরয়ারেত হািনাগাদ কররত হরি। 

 

(ঙ) সাে যার কি আইটি সােগ্রীর 

আপরগ্ররডশন কররত হরি। 

ক) ড.          

      এিং জনাি প্রো. 

শােীে প্রহারসন 

খ) ড. এরিএে মুস্তানুর 

রহোন 

 

খ) ডা. িশীর আহরেদ, 

ইরনারেশন অরিসার, 

রডএিএস। 

 

(ঘ) জনাি প্রো. শােীে 

প্রহারসন এিং ড. এরিএে 

মুস্তানুর রহোন 

(ঙ) জনাি প্রো. শােীে 

প্রহারসন 

সভায় আর ভকাি আদলাচিা িা থাকায় সভািপত িদহােয় উিপস্থত সকলদক িন্যবাে জ্ঞািদির িধ্য পেদয় সভার সিাপপ্ত ভঘািিা কদরি। 

                                                                                   

                                                                                         

 

 

 

 (োিঃ বশীর আহদিে) 

সভািপত, ইদিাদভশি টিি 

প্রাপণসম্পে অপিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

 


