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সফলয়: সিসিটার সটায ম্যাননিনভন্ট সনটভ পটওয়যায সফলয়ক ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারনয় ০৬-০২-২০২০ তাসযখ অনুসিত বায 

কাম যসফফযণী। 

বাসত    :  িনাফ সরাকভান সানন সভয়া 

     সিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরানদ সিফারয়।  

স্থান     : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারনয়য নেরন কক্ষ (৭০৮)।  

তাসযখ ও ভয়    : ০৬-০২-২০২০ তাসযখ কার ১১:০০ ঘটিকায়। 

    বায় উসস্থত কভ যকতযানদয তাসরকা (সযসষ্ট-ক) 

 

  বাসত ২০১৯-২০ অথ য ফছনয ইননানবন সফলয়ক কভ যারায় করনক স্বাগত িাসননয় বা শুরু কনযন। বাসত স্বাগত ফক্তনে,  

ভন্ত্রণারনয়য বার্ষ িক  উদ্ভাফন কর্ িপর্িকল্পনা ২০১৯-২০২০-এি ফাস্তফায়ন অগ্রগতি র্নয়ে উপর্িত কর্ িকতিায়দি সায়থ পর্ িায় াচনা  করেন। ফস্ত্র ও 

াট মন্ত্রণালরয়ে ফাতষ িক কম িসম্পাদন চুতি, ২০১৯-২০২০-এে আফতিক ককৌশলগি উরেরিে ১.২.১ নং সূচক এফং ফাতষ িক উদ্ভাফনী 

কম িতেকল্পনা, ২০১৯-২০২০-এে ১১.১ নং সূচরক ফতণ িি “একটি তিতিটাল কসফা চালুকেণ” ফাস্তফায়রনে লরযে একটি তিতিটাল কটাে 

ম্যারনিরমন্ট তসরটম সপটওয়োে প্রস্তুি কো হয়। বার্ষ িক উদ্ভাফন কর্ িপর্িকল্পনা, ২০১৯-২০২০-এি ৬.২.১ সূচয়ক বর্ণ িত সপটওয়োেটিে 

াইলটিং ফাস্তফায়ননয মূল্যায়ন সফলনয়ও আনরািনা কযা য়। সপটওয়োেটিে াইলটিং ফাস্তফায়ন মূল্যায়ন সনল সনননাক্ত সদ্ধান্তমূ গৃীত 

য়:-   

ক্রঃনাং আনরািয সফলয় আনরািনা সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ক) একটি তিতিটাল 

কসফা চালুকেণ 

ফস্ত্র ও াট মন্ত্রণালরয়ে ফাতষ িক কম িসম্পাদন 

চুতি, ২০১৯-২০২০-এে আফতিক ককৌশলগি 

উরেরিে ১.২.১ নং সূচক এফং ফাতষ িক উদ্ভাফনী 

কম িতেকল্পনা, ২০১৯-২০২০-এে ১১.১ নং 

সূচরক ফতণ িি “একটি তিতিটাল কসফা 

চালুকেণ”।  

আগামী ১৫/০২/২০২০ তরিঃ িাতেরেে 

মরে সপটওয়োেটি চালু কেরি হরফ 

এফং মন্ত্রণালরয়ে ওরয়ফসাইরট 

সপটওয়োেটিে তলংক প্রদান কেরি 

হরফ।   

আইসটি সর 

খ)  সপটওয়োেটিে 

াইলটিং 

ফাস্তফায়ননয 

মূল্যায়ন 

সপটওয়োেটিে কহাতটং, কিারমইন ও কসাস ি 

ককাি সংেযরণে ব্যফস্থা কো এফং প্ররয়ািনীয় 

সংরশাধন আনয়ন কো।    

ফস্ত্র ও াট মন্ত্রণালরয়ে তিতিটাল কটাে 

ম্যারনিরমন্ট তসরটম সপটওয়োেটি কসাস ি 

ককাি, কিারমইন এফং কহাতটং কেরি 

হরফ। সপটওয়োেটিে ইউিাে 

ইন্টােরপরস “Save” ফাটরনে তেফরিি 

“Submit Requisition” ফাটন ক াগ 

কেরি হরফ এফং সকল মালামারলে 

িাতলকা হালনাগাে থাকরি হরফ।  

আইসটি াখা/ 

সনভক 

পটওয়যায সরঃ   

  

২। বায় আয সকান আনরািনা না থাকায় বাসত করনক ধন্যফাদ িাসননয় বায কাি ভাপ্ত কনযন। 

        

 

    স্বাঃ/- 

                 (সরাকভান সানন সভয়া) 

সতচফ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়। 

 

 

 

 


