
তথ  কিমশন 
ত  ভবন (তৃতীয় তলা) এফ-৪/এ,

আগারগাঁও শাসিনক এলাকা, ঢাকা 
সহকারী পিরচালক( শাসন)

...

সভাপিত মরতজুা আহমদ 
 ধান তথ  কিমশনার

সভার তািরখ ০৭/০৬/২০২০ ি া
সভার সময় বলা ১১.৩০ টা

ান ভাচয়ুাল কিমশন সভা।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ ত সি েবিশত হেলা।
সভার েতই সভাপিত ভাচয়ুাল কিমশন সভায় সংযু  সকেলর শলািদ িবিনময় কেরন এবং সকলেক াগত
জািনেয় সভা  কেরন। িতিন আেলাচ সিূচ অ যায়ী সভার কায ম  করার জ  কিমশেনর সিচবেক
আহবান জানান। এ পযােয় কিমশেনর সিচব পযায় েম আেলাচ সিূচ অ যায়ী সভার িবষয়সমহূ উপ াপন
কেরন। উপ ািপত িবষয়সমেূহর উপর সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয় এবং আেলাচনাে  সবস িত েম
িনে া  িস া সমহূ গৃহীত হয়।

িমক নং আেলাচ  িবষয় আেলাচনা গৃহীত িস া বা বায়ন

১ তথ  কিমশেনর া ন 
সিচেবর অকাল য়ােন শাক 

াব।

তথ  কিমশেনর া ন সিচব 
জনাব মা: তৗিফ ল আলম 
কেরানা ( কািভড-১৯) 
আ া  হেয় মতৃু  বরণ 
কেরন। তাঁর অকালমতৃু েত 
এক িমিনট নীরবতা পালন 
করা হয় এবং দায়া করা 
হয়। ইেতামেধ  শাক াব 
কিমশেনর ওেয়বসাইেট 

কাশ করা হেয়েছ এবং এর 
একিট হাডকিপ তাঁর 
শাকস  পিরবােরর িনকট 

রণ করা হেয়েছ।
যেহত,ু মর েমর সবেশষ 

কম ল িছল তথ  কিমশন 
তাই তাঁর পনশন, 
আ ষি ক ও অ া  য 
কান িবষয়ািদ এিগেয় 
নয়ার জ  তথ  কিমশেনর 

যথাযথ ভূিমকা পালেনর 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়।

মর েমর পনশন, 
আ ষি ক ও অ া  
য কান িবষয়ািদ 

স করেণ 
সহেযািগতা দােনর 
জ  উপপিরচালক 
(গ. . ) ক দািয়  

দান করা হয়। তথ  
কিমশনার জনাব 

রাইয়া বগম 
এনিডিস িবষয়িট 
মিনটিরং করেবন।

রাইয়া বগম 
এনিডিস,
তথ  কিমশনার;
উপপিরচালক 
(গ. . ), তথ  
কিমশন

১



২

তথ  কিমশেন সবা 
দানকারী ৪থ িণর 

কমচারীগেণর 
(আউটেসািসংেয়র মাধ েম) 
বতন দান।

তথ  কিমশেন আউটেসািসং 
প িতেত সবা দানকাির ২১ 
জন কমচািরর জা য়াির 
থেক জুন ২০২০ পয  
বতন দােনর িবষেয় 

আেলাচনা হয়। তথ  
অিধকার আইেনর ২১ 
ধারামেত তথ  কিমশেনর 
বােজট ব েয়র িবষেয় 
আিথক াধীনতা রেয়েছ। 
তথ  কিমশেনর ২০১৯-২০ 
অথবছের আউটেসািসং 
খােত েয়াজনীয় বােজট 
বরা  রেয়েছ। সভায় 
আউটেসািসং প িতেত 
জনবল সরবরাহকাির 

িত ােনর সােথ 
ভূতােপ ভােব চিু র ময়াদ 
বিৃ  কের অথবা িবিধ 
মাতােবক েযাজ  

প িতেত জা য়াির থেক 
জুন ২০২০ পয  বতন 

দান করা যেত পাের।
এছাড়াও আউটেসািসংেয়র 
মাধ েম পূরণেযাগ  ২১িট 
পেদ সবা েয়র জ  তথ  
ম ণালেয়র মাধ েম অথ 
িবভােগ প  রণ করা 
জ ির মেম অিভমত ব  
করা হয়।।

১। তথ  কিমশেন 
আউটেসািসং 
প িতেত কমরত ২১ 
জন কমচািরর 
জা য়াির থেক জুন 
২০২০ পয  বতন 

দােনর লে  
জনবল সরবরাহকাির 

িত ােনর সােথ 
ভূতােপ ভােব চিু র 
ময়াদ বিৃ /নবায়ন 

করা হেব অথবা িবিধ 
মাতােবক েযাজ  

প িত অ সরণ কের 
তথ  কিমশেন কমরত 
২১ জন কমচািরর 
জা য়াির থেক জুন 
২০২০ পয  বতন 

দান করা হেব।
২। আউটেসািসংেয়র 
মাধ েম পূরণেযাগ  
২১িট পেদ সবা 

েয়র জ  তথ  
ম ণালেয়র মাধ েম 
অথ িবভােগ প  

রণ করা হেব।

সিচব, তথ  
কিমশন;
পিরচালক 
( শাসন), তথ  
কিমশন;
উপপিরচালক 
( শাসন), তথ  
কিমশন;

৩

তথ  কিমশেনর িবকল 
সাভার মরামত/নতনু সাভার 

য়।

এি ল, ২০২০ মােসর ৩য় 
স াহ থেক তথ  কিমশেনর 
িনজ  সাভার িবকল অব ায় 
রেয়েছ। সাভারিট 
যথাযথভােব র ণােব ণ 
করা হেয়েছ িক না এবং 
িবনে র কারণ উদঘাটেনর 
জ  একিট কিমিট গঠন করা 
যেত পাের। আগািম 

অথবছের িপিপআর ২০০৮ 
মেন য় কায ম স  

করা যেত পাের।

১। আগািম অথবছের 
িপিপআর ২০০৮ 
মেন নতনু সাভার 
য় করা হেব।

২। তথ  কিমশেনর 
সাভাের সংরি ত 
যাবতীয় ডাটা অিত 

ত উ ােরর 
েয়াজনীয় ব ব া 
হণ করেত হেব।

৩। িতন সদ  
িবিশ  একিট কিমিট 

ত গঠন কের 
সাভার িবনে র কারণ 
উদঘাটন করা হেব।

সিচব,তথ  
কিমশন;
পিরচালক 
( শাসন), তথ  
কিমশন;
সহকারী 

া ামার, তথ  
কিমশন;

২



৪

তথ  কিমশেনর িবকল 
সাভার মরামত/নতনু সাভার 

য় না করা পয  দা িরক 
কােজর িবধােথ ওয়াইফাই 
ই টারেনট সংেযাগ সাভার 
হেত পৃথক কের ই টারেনট 

িবধা পুন: িত াকরণ।

তথ  কিমশেনর িবকল 
সাভার মরামত/নতনু সাভার 

য় না করা পয  দা িরক 
কােজর িবধােথ ওয়াইফাই 
ই টারেনট সংেযাগ সাভার 
হেত পৃথক কের অিফেস 
ই টারেনট চাল ুকরার িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়।

অিফেস 
০৭/০৬/২০২০ 
তািরেখর মেধ  Wifi 
চালরু মাধ েম 
ই টারেনট সবা 
িন ত করেত হেব।

সিচব,তথ  
কিমশন;
পিরচালক 
( শাসন), তথ  
কিমশন;
সহকারী 

া ামার, তথ  
কিমশন;

৫

সাভার/ই টারেনেটর মাধ েম 
নিথ ব ব াপনা িবধা 
পুন: িত া না করা পয  ই-
ফাইিলং কায ম এবং 
ভাচয়ুাল অিফস কায ম 
চালরু লে  সংি  
কমকতা/কমচািরেদর 
মাবাইল ডাটা ও আ ষি ক 
িবধািদর জ  অথ ব য়।

কািভড-১৯ এর কারেন 
উ তু পিরি িতেত অনলাইন 
ও ভাচয়ুাল ব ব ায় 
অিফেসর কায ম 
পিরচালনার জ   সরকারী 
িস া  রেয়েছ। 
সাভার/ই টারেনেটর মাধ েম 
নিথ ব ব াপনা িবধা 
পুন: িত া না করা পয  ই-
ফাইিলং কায ম এবং 
ভাচয়ুাল অিফস কায ম 
চালরু লে  েয়াজনীয়তার 
িনিরেখ সংি  
কমকতা/কমচািরেদর 
মাবাইল ডাটা য় ও 

এতদসং া  আ ষি ক 
িবধািদ দােনর জ  অথ 

বরা  করার লে  
কমকতা/কমচািরেদর 
তািলকা ত কের অথ 

দান করা যেত পাের।

তথ  কিমশেনর 
কায ম পিরচালনায় 
ভাচয়ুাল যাগােযাগ 

াপন এবং তথ  
কিমশেনর ই-নিথর 
মাধ েম 
কমস াদেনর জ  

েয়াজনীয়তার 
িনিরেখ নিথ 
কায েমর সােথ 
স ৃ  
কমকতা/কমচািরগেণ
র মাবাইল ডাটা 

েয়র জ  
িতমােস িনিদ  

পিরমান অথ ও 
এতদসং া  
আ ষি ক িবধািদ 

দান করা হেব। এ 
লে  
কমকতা/কমচারীেদর 
তািলকা ত কের 
অথ দােনর ব ব া 

হণ করেত হেব।

সিচব, তথ  
কিমশন;
উপপিরচালক 
( শাসন), তথ  
কিমশন;
সহকারী 

া ামার, তথ  
কিমশন;

৩



৬

চলমান অভ রীণ িশ ণ 
কায ম ত স করণ।

চলমান অভ রীণ িশ ণ 
কায েমর অি ম উ িলত 
টাকা ব য়/সম েয়র লে  
বতমান পিরি িত অ যায়ী 
ব ব া হেণর জ  
আেলাচনা করা হয়।

চলমান অভ রীণ 
িশ ণ কায েমর 

অি ম উ িলত টাকা 
ব য়/সম েয়র লে  
বতমান পিরি িত 
অ যায়ী 
উপপিরচালক 
( শাসন) অিত ত 
একিট পূণা  াব 

ধান তথ  
কিমশনােরর িনকট 
পশ করেবন এবং 

অসমা  িশ ণ 
বতমান পিরি িত 
িবেবচনায় আেয়াজন 
না করার িস া  
গৃহীত হয়।

সিচব, তথ  
কিমশন;
উপপিরচালক 
( শাসন), তথ  
কিমশন;

৭

বািষক িতেবদেনর সবেশষ 
অব া পযােলাচনা।

বািষক িতেবদন কােশর 
জ  দ ও সিূচসমহূ 

ত করা েয়াজন। বািষক 
িতেবদেনর ডািম ত 

কের ০৮/০৬/২০২০ 
তািরেখর মেধ  েস রণ 
করার িবষেয় আেলাচনা হয়।

১। দ, সিূচ, ছিব 
ভৃিত ই- মইেল 

জনাব রাইয়া বগম 
এনিডিস, তথ  
কিমশনােরর িনকট 

রণ করেত হেব।
২। ০৮/০৬/২০২০ 
তািরেখর মেধ  েস 

রণ করেত হেব।

পিরচালক 
(গ. . ), তথ  
কিমশন;
সহপিরচালক 
( চার ও কাশ), 
তথ  কিমশন;
জনসংেযাগ 
কমকতা, তথ  
কিমশন;

৪



৮

িবিবধ। তথ  কিমশেনর ভবন িনমাণ 
শীষক কে র কায ম 
চলমান রাখার জ  ক  
পিরচালক কতকৃ গণপূত 
অিধদ রেক অথ দান করা 
িবষেয় আেলাচনা হয়। 
ভবেনর যতটু  কাজ স  
হেয়েছ তার িবল দােনর 
ব ব া হণ করা যেত 
পাের। জন শাসন ম ণালেয় 
তথ  কিমশেনর ২জন 
পিরচালেকর নাম াব কের 
য কান একজনেক ক  

পিরচালক  িহেসেব 
িনেয়াগদােনর জন প  রণ 
করা যেত পাের।

১। তথ  কিমশন 
ভবেনর স ািদত 
কােজর পিরমান 
অ যািয় চািহদা 
মাতােবক  িবল 
দােনর েয়াজনীয় 

ব ব া করেত হেব। 
এে ে  তথ  
কিমশেনর পিরচালক 
( শাসন), পিরচালক 
(গ. . ), ক  
পিরচালক ও সহকাির 
পিরচালক (িহসাব ও 
বােজট) সরজিমেন 
পিরদশন কের 
স ািদত কাজ 
িন পন কের িবল 
পিরেশােধর পািরশ 
পশ করেবন।

২। জন শাসন 
ম ণালেয় তথ  
কিমশেনর  ২জন 
পিরচালেকর নাম 

াব কের য কান 
একজনেক ক  
পিরচালক  িহেসেব 
অিতির  দািয়  

দােনর জ  প  
রণ করেত হেব।

৩। তথ  কিমশন 
ভবন িনমাণ ও 
সংি  িবষয় 
তদারিকর জ  তথ  
কিমশনার জনাব 
আব ল মােলকেক 
দািয়  দান করা 
হেলা।

তথ  
কিমশনার-২, 
তথ  কিমশন;
সিচব, তথ  
কিমশন;
পিরচালক 
( শাসন), তথ  
কিমশন;
পিরচালক 
(গ. . ), তথ  
কিমশন;

ক  
পিরচালক, তথ  
কিমশন;

সােবক ধান তথ  কিমশনার অধ াপক ড. গালাম রহমান ও তাঁর পিরবারবেগর কেরানা ( কািভড-১৯) থেক
ত আেরাগ  কামনা কের এবং ভাচয়ুাল সভার আেলাচনায় অংশ হেণর জ  সকলেক ধ বাদ াপন কের

সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মরতুজা আহমদ 
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ধান তথ  কিমশনার

ারক ন র: ১৫.৫১.০০০০.৫০১.১৭.০০৪.২০.৩৪ তািরখ: 
০৯ জনু ২০২০

২৬ জ  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) পিরচালক, পিরচালক( শাসন, অথ ও আইিট) এর দ র, তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
২) পিরচালক , পিরচালক (গেবষণা, কাশনা ও িশ ণ) এর দ র, তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর,
ঢাকা
৩) ক  পিরচালক, তথ  কিমশেনর ভবন িনমাণ ক ।
৪) একা  সিচব, ধান তথ  কিমশনার এর দ র, তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৫) উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) , উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র, তথ  কিমশন,
শেরবাংলা নগর, ঢাকা

৬) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (গেবষণা, কাশনা ও িশ ণ) এর দ র, তথ  কিমশন, শেরবাংলা
নগর, ঢাকা
৭) তথ  কিমশনােরর একা  সিচব (সকল), তথ  কিমশন (তথ  কিমশনার মেহাদয়গেণর সদয় অবগিতর
জ )
৮) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক ( চার ও কাশ), তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৯) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক( শাসন), তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১০) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক( িশ ণ), তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১১) গেবষণা কমকতা, গেবষণা কমকতা এর দ র, তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১২) জনসংেযাগ কমকতা, জনসংেযাগ কমকতা এর দ র, তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১৩) সহকারী া ামার, আইিট শাখা, তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা

 

দ  চাকমা 
সিচব
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