
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

কৃণিখামার সড়ক,ফাম মদগট, ঢাকা-১২১৫। 

www.dls.gov.bd 

 

স্মারক নাং- ৩৩.০১.০০১.০২.০০.০০০.২০১৯. ৩৮২                                                              তাাং-২৬.১২.২০১৯ ইাং 

 

ণবিয়ঃ ণিদসম্বর/২০১৯ ণি. মাদসর ইদনাদেশন টিদমর মাণসক সোর ননাটিশ ও নদলজ নশয়াণরাং কার্ মক্রম। 

 

আগামী ২৯ ণিদসম্বর ২০১৯ ণি. তাণরখ নবলা ৪.৩০ ঘটিকায় পণরচালক (প্রাণণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন) প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

মদ ােদয়র সোপণতদেঅণিেপ্তদরর ইদনাদেশন   সো ও নদলজ নশয়াণরাং নপ্রাগ্রাম অনুণিত  দব।  

 

তাণরখ ও বার সময় স্থ্ান 

২৯.১২.১৯ 

রণববার 
নবলা ০৪.৩০ ঘটিকায় 

পণরচালক (প্রাণণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন) -এর েপ্তর 

কক্ষ নাং-২০৯, প্রাণণসম্পে েবন-০১ 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

 

২। সোর আদলাচযসূচী- 

(ক) ইউণনয়ন প্রাণণসম্পে নসবাদকন্দ্র স্থ্াপন কার্ মক্রম 

(খ) প্রণশক্ষণ/দসণমনার/কম মশালা সাংক্রান্ত ১ণেন/২ণেন/৫ণেন) 

(গ) এস.এম, এস সাণে মস 

(ঘ) ই-দেট-সাণে মস 

(ঙ) পণরেশ মন ও ননদলজ নশয়াণরাং সাংক্রান্ত 

(চ) ণবণবি। 

৩। উক্ত সোয় সাংণিষ্ট সকলদক উপণস্থ্ত থাকার জন্য/উপযুক্ত প্রণতণনণি নপ্ররদণর জন্য অনুদরাি করা  ’ল। 

 

 

স্বাক্ষণরত/- 

(িা. নশখ আণজজুর র মান) 

পণরচালক (প্রাণণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন) 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর,ফাম মদগট, ঢাকা। 

 

ণবতরণ (জ্জযিতার ক্রমানুসাদর নয়): 

১। ি. নমাঃ আবু সুণফয়ান,স কারী পণরচালক(প্রাণণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন) ও সেস্য, ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

২। ি. সসয়ে আলী আ সান, স কারী পণরচালক(লীে/ণরজােম) ও সেস্য, ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

৩। িাঃ নমাঃ রণফকুল ইসলাম, ণিণপণি ও সেস্য ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

৪। ি. এণবএম মুস্তানুর র মান, ইউএলও(লীে/ণরজােম), সাংযুণক্ত-পণরকল্পনা ও মূল্যায়ন নকাি ও সেস্য, ইদনাদেশন টীম, 

ণিএলএস, ঢাকা। 

৫। িা. নমা. আদনায়ার সা াোৎ, ইউএলও(লীে/ণরজােম), সাংযুণক্ত-আইণসটি শাখা ও সেস্য, ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

৬। িা. আদয়শা ণসণিকা, ইউএলও(লীে/ণরজােম), সাংযুণক্ত-প্রশাসন শাখা(এণসআর) ও সেস্য, ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

 

সেয় অবগণতও প্রদয়াজনীয় কার্ মাদথ ম অনুণলণপ (জ্জযিতার ক্রমানুসাদর নয়): 

১। ণপএটু ম াপণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ফাম মদগট, ঢাকা। ই া ম াপণরচালক মদ ােদয়র সেয় অবগণতর জন্য। 

২। যুগ্ম সণচব (ব্লু ইদকানণম) ওণচফ ইদনাদেশন অণফসার, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সণচবালয়, ঢাকা। ই া 

আপনার সেয় অবগণতর জন্য। 

৩। ম াপণরচালক, বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবিণা ইনণিটিউট, সাোর, ঢাকা। (আপনার েপ্তদরর ইদনাদেশন টিদমর একজন 

সেস্যদক নপ্ররদণর অনুদরািস ) 

৪। উপপণরচালক (বাদজট), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। (উক্ত সোয় আনুমাণনক ১০ জদনর আপ্যায়দনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থ্া 

গ্র দণর অনুদরািস ) 

৫। অণফস কণপ। 
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প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ইদনাদেশন টীদমর (ণিদসম্বর/১৯) মাণসক সোর কার্ ম ণববরণী- 

 

অদ্য ২৯।১২।২০১৯ নরাজ রণববার ণবকাল ৪.৩০ ঘটিকায় প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর পণরচালক প্রাণণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন শাখায় 

ইদনাদেশন টীদমর মাণসক সো (ণিদসম্বর/১৯) পণরচালক, প্রাণণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন িা: নশখ আণজজুর র মান  সাদ দবর সোপণতদে 

অনুণিত  য়। সোয় উপণস্থ্ত সকল কম মকতমার নাদমর তাণলকা পণরণশষ্ট-১ নত সাংযুক্ত করা  ’ল। 

সোপণতঃ িাঃ নশখ আণজজুর র মান 

সোর স্থ্ানঃ পণরচালক, প্রাণণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন সাদ দবর অণফস কক্ষ। 

তাণরখঃ ২৯.১২.১৯  নরাজ- রণববার 

                                     সময়ঃ দুপুর  ৪.৩০ ঘটিকা 

 

সোর আদলাচযসূচী- 

(ক) ইউণনয়ন প্রাণণসম্পে নসবাদকন্দ্র স্থ্াপন কার্ মক্রম ও স্বপ্ন ন োঁয়ার ণসণড় বাস্তবায়ন কার্ মক্রম। 

(খ) প্রণশক্ষণ/দসণমনার/কম মশালা সাংক্রান্ত (১ণেন/২ণেন/৫ণেন) 

(গ) এস.এম, এস সাণে মস 

(ঘ) ই-দেট-সাণে মস 

(ঙ) পণরেশ মন ও ননদলজ নশয়াণরাং সাংক্রান্ত 

(চ) ণবণবি। 

 

 

সোপণত সোয় উপণস্থ্ত সকলদক স্বাগত জাণনদয় সোর কার্ মক্রম শুরু কদরন। অতঃপর ণতণন উপণস্থ্ত সকলদক আজদকর সোর 

আদলাচযসূচী  অনুর্ায়ী আদলাচনা এবাং মতামত প্রোদনর জন্য অনুদরাি কদরন।  

 

আদলাচনা= 

১। সোর শুরুদত সোপণত সাদ ব ২০১৯- ২০২০ অথ ম বৎসদরর বাদজট ও  ণবোজন ণবিদয়  আদলাচনা শুরু কদরন।  বাদজট 

ণবোজদন নেখা র্ায় নর্, ২০১৯-২০ অথ ম বৎসদর ইদনাদেশন নরণিদকশন খাদত ৯০ লক্ষ টাকা বরাি রদয়দ । এ প্রসদে িা. নমাঃ 

রণফকুল ইসলাম সেস্য ইদনাদেশন টীম সোদক জানান নর্,  প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ম াপণরচালক মদ ােদয়র ণসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

২০১৯-২০২০ অথ ম বৎসদর ২৬ উপদজলার ২৬টি ইউণনয়দন, ইউণনয়ন প্রাণণসম্পে নসবাদকন্দ্র স্থ্াপন করা  দব। মন্ত্রী পণরিে ণবোদগর 

পরামশ ম অনুর্ায়ী ম াপণরচাা্লক প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণনদে মশনা অনুর্ায়ী ১৯ টি উপদজলায় স্বপ্ন ন োঁয়ার ণসণড় বাস্তবায়ন করা 

 দব। প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ইদনাদেশন টিদমর ণসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ইউণনয়ন প্রাণণসম্পে নসবাদকদন্দ্রর জন্য ২৬ টি ইউণনয়ন এবাং 

স্বপ্ন ন োঁয়া ণসণড়র জন্য ১৯টি উপদজলা ণনব মাচন করা  দয়দ । ইউণনয়ন এবাং উপদজলার তাণলকা অনুদমােদনর জন্য ম াপণরচালক 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর বরাবদর উপস্থ্াপন করা  দয়দ । ম াপণরচালক মদ ােয় সাংণিষ্ট ণবোগ নথদক তাণলকা ননওয়ার ণনদে মশনা 

প্রোন কদরন। নস মতাদবক চুড়ান্ত তাণলকা প্রস্তুত করা  দয়দ । ২০১৯-২০ অথ ম- বৎসদর ইদনাদেশন কার্ মক্রম অণিেপ্তর নথদক 

বাস্তবায়ন করা  দব। প্রণকউরম্যান্ট ণবণি ২০০৬-এবাং ২০০৮ অনুসাদর ক্রয় কার্ ম সম্পােন করা  দব। 

 প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর নসবা সমূ  ণিণজটালাইদজশন করার জন্য ই-দেট সাণে মস কার্ মক্রম পাইলটিাং সমাপ্ত  দয়দ । গাজীপুর 

নজলার সের উপদজলা এবাং নগাপালগঞ্জ উপদজলার কাণশয়ানী উপদজলায় পাইলটিাং সমাপ্ত  দয়দ । প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর ও 

মন্ত্রণালয় কর্তমক মূল্যায়দনর ণেণিদত সম্প্রসারন কার্ মক্রম গ্র ণ করা  দব। োণয়ে প্রাপ্ব কম মকতমা ি. আলী আ সান সোদক জানান 

নর্, ২০১৯-২০২০ অথ ম-বৎসদর ই-দেট এর কার্ মক্রম ণনম্নরুপ- 

➢ ব্যাক আপ সাণে মদসর জন্য উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধণতর শতমাবলী চুড়ান্ত করা  দয়দ  

➢ ণিণজটাল িকুদমদন্টশদনর জন্য ইউটিউব চযাদনল নখালা  দয়দ । 

➢ ই-দেট পণরক্রমার পান্ডুণলণপ চুড়ান্ত করা  দয়দ । 



➢ ই-দেট ইউজার নিদমাগাইি এর নফাল্ডার সতরী করার জন্য পান্ডুণলণপ চুড়ান্ত করা  দয়দ । 

 

ইদনাদেশন কার্ মক্রম সম্পােদনর জন্য নেনারস  ৩টি নিেটপ নসট, ১টি ল্যাপটপ, ১টি মণনটর এবাং ২টি ণপ্রন্টার ক্রয় করার 

ণসদ্ধান্ত গ্র ন করা  দয়দ । ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর অথ মনীণত শাখার কক্ষ নিদকাদরশন কার্ মক্রম 

চলমান আদ । র্ততীয় তলার পণরষ্কার পণরচ্ছন্ন কার্ মক্রম চলমান আদ । প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ইদনাদেশন টীম পুনঃঘ মঠন 

ণবিদয় আদলাচনা করা  য়। বাদজট ণবোজদনর উপর ণবস্তাণরত অদলাচনায় সব মসম্মণতক্রদম ণনম্নণলণখত ণসদ্ধান্ত গৃ ীত  য়।  

 

ক্রণমক নাং কাদজর ণববরণ োণয়েপ্রাপ্ত কম মকতমা মন্তব্য 

১ ইউণনয়ন প্রাণণসম্পে নসবাদকদন্দ্রর জন্য 

মালামাল ক্রয় । 

ি.এণবএম মুস্তানুর র মান 

সেস্য ইদনাদেশন টীম 

িা. আদয়শা ণসণিকা, সেস্য 

ইদনাদেশন টীম 

িা. কাণবউদন্নসা, সবজ্ঞাণনক 

কম মকতমা, ণিএলএস 

(জানুয়ারী /২০২০) এর 

মদে সমাপ্ত করদত  দব। 

২। নেণনাং 

এক ণেদনর নেণনাং জানুয়ারী মাদস সমাপ্ত 

করদত  দব। 

দুই ণেদনর নেণনাং নফব্রুয়ারী মাদস সমাপ্ত 

করদত  দব 

ি.এণবএম মুস্তানুর র মান 

সেস্য ইদনাদেশন টীম 

িা. আদয়শা ণসণিকা, সেস্য 

ইদনাদেশন টীম 

িা. কাণবউদন্নসা, সবজ্ঞাণনক 

কম মকতমা, ণিএলএস 

 

৩ ই-দেট সাণে মস কার্ মক্রম ি. সসয়ে আলী আ সান কার্ মক্রম নশি করার জন্য 

বলা  দলা। 

৪। ইদনাদেশন নশাদকণসাং মন্ত্রণালয় ও অণিেপ্তর  

৫। ইদনাদেশন নদলজ নশয়াণরাং িা.দমাঃ রণফকুল ইসলাম 

ি.এণবএম মুস্তানুর র মান 

সেস্য ইদনাদেশন টীম 

িা. আদয়শা ণসণিকা, সেস্য 

ইদনাদেশন টীম 

 

৬। ইদনাদেশন টিদমর ণবদেশ সফর িা.দমাঃ রণফকুল ইসলাম, 

সেস্য ইদনাদেশন টীম। 

ি.এণবএম মুস্তানুর র মান 

সেস্য ইদনাদেশন টীম 

 

৭। ণিণজটাল নসবা সতরী ও বাস্তবায়ন নমাঃ জণসম উণিন, স কারী 

পণরচালক, উপপণরচালক(এ 

আই) েপ্তর 

নম মাদসর মদে কার্ মক্রম 

সমাপ্ত করদত  দব। 

৮। নসবা স জীকরণ  পাইলটিাং  মন্ত্রণালদয়র সাদথ 

আদলাচনাক্রদম। 

 

৯। নপনশন নসবা স জীকরণ িা. নগালাম কবীর, কল্যান 

কম মকতমা, ণিএলএস। 

 

১০। বাৎসণরক  প্রণতদবেন সতরী ি.আবু সুণফয়ান, সেস্য 

ইদনাদেশন টীম 

িা.দমাঃ রণফকুল ইসলাম, 

সেস্য ইদনাদেশন টীম। 

ি.এণবএম মুস্তানুর র মান 

সেস্য ইদনাদেশন টীম 

 

১১ নজলা এবাং উপদজলা নসবা নপ্রাফাইল 

ণরণেও ও প্রকাশ করা 

ি.আবু সুণফয়ান, সেস্য 

ইদনাদেশন টীম 

িা.দমাঃ রণফকুল ইসলাম, 

সেস্য ইদনাদেশন টীম। 

 



ি.এণবএম মুস্তানুর র মান 

সেস্য ইদনাদেশন টীম 

ফয়সাল  াসান, 

ইউএলও(এল/আর), 

ণিএলএস। 

১২। কণম্পউটার সামগ্রী ক্রয় ি.আবু সুণফয়ান, সেস্য 

ইদনাদেশন টীম 

িা.দমাঃ রণফকুল ইসলাম, 

সেস্য ইদনাদেশন টীম। 

ি.এণবএম মুস্তানুর র মান 

সেস্য ইদনাদেশন টীম 

 

১৩। অন্যান্য এস আই ণপ কার্ মক্রম িা. নশখ আণজজুর র মান, 

পণরচালক, প্রাণণস্বাস্থ্য ও 

প্রশাসন। 

ি.আবু সুণফয়ান, সেস্য 

ইদনাদেশন টীম 

িা.দমাঃ রণফকুল ইসলাম, 

সেস্য ইদনাদেশন টীম। 

ি.এণবএম মুস্তানুর র মান 

সেস্য ইদনাদেশন টীম 

 

১৪। ইদনাদেশন নরণিদকশন কার্ মক্রম িা. নশখ আণজজুর র মান, 

পণরচালক, প্রাণণস্বাস্থ্য ও 

প্রশাসন। 

িা.দমাঃ রণফকুল ইসলাম, 

সেস্য ইদনাদেশন টীম। 

িা. নমাঃ রায় ান, ণপএএ 

নেট সাজমন, নশরপুর, বগুড়া। 

 

 

আর নকান আদলাচনা না থাকায় সোইদক িন্যবাে জাণনদয় সোপণত সোর কার্ মক্রম সমাণপ্ত নঘািনা কদরন। 

                                                                                                    স্বাক্ষণরত/- 

   (িা: নশখ আণজজুর র মান) 

 পণরচালক, প্রাণণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন                                                                                           

 প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

 

স্মারক নাং-প্রাসঅ ৩৩.০১.০০০০.৭৭৭.১৮.০০৯.১৯. ৩৮৪                                              তাাং-২৯.১২.১৯ 

 জ্ঞাতাদথ ম ও কার্ মাদথ ম অনুণলণপ প্রোন করা  দলা- 

১। ি. নমাঃ আবু সুণফয়ান,স কারী পণরচালক(প্রাণণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন) ও সেস্য ইদনাদেশন  টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

২। ি. সসয়ে আলী আ সান, স কারী পণরচালক, ইণপদিণমওলজী ইউণনট ও সেস্য ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

৩। িাঃ নমাঃ রণফকুল ইসলাম, ণিণপণি ও সেস্য ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

৫। ি. এণবএম মুস্তানুর র মান, ইউএলও(লীে/ণরজােম) ও সেস্য ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

৬। িা. নমা. আদনায়ার সা াোৎ, ইউএলও(লীে/ণরজােম), সাংযুণক্ত-আইণসটি শাখা ও সেস্য, ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

৭। িা.আদয়শা ণসণিকা, ইউএলও(লীে/ণরজােম), সাংযুণক্ত-প্রশাসন শাখা(এণসআর) ও সেস্য, ইদনাদেশন টীম, ণিএলএস, ঢাকা। 

৮। োরপ্রাপ্ত কম মকতমা আইণসটি শাখা (ওদয়বসাইদট প্রেশ মদনর জন্য)। 

সেয় জ্ঞাতাদথ ম অনুণলণপ- 

১। ম াপণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ফাম মদগট, ঢাকা। 

২। জনাব নমাঃ নতৌণফকুল আণরফ, যুগ্মসণচব ও চীফ ইদনাদেশন অণফসার, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়। 

৩। েপ্তর কণপ। 

 


