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শখ হািসনার িদন বদেল
সমাজেসবা এিগেয় চেল

তািরখ: ১১ াবণ ১৪২৫
২৬ লাই ২০১৮

ন র: ৪১.০১.০০০০.০২০.০৩.০০১.১৮.৩৯৯

অিফ স আেদশ
সমাজেসবা অিধদফতেরর আইিস ও ই-সািভস িবষয়ক যাবতীয় কায ািদ বা বায়েনর জ
‘আইিস ও ই-সািভস’ কিম গঠন করা হেলা:
ম.
কমকতার নাম, পদিব ও পিরিচিত ন র
১.
জনাব মাঃ সা া ল ইসলাম
উপপিরচালক (গেবষণা,
ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ)
পিরিচিত ন র: ০০৬১
২.
জনাব ল আিমন বাশীর
সহকারী পিরচালক (কায ম-২)
পিরিচিত ন র: ০২২৭
৩.
জনাব জাহা ীর কবীর
সহকারী পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন-৩)
পিরিচিত ন র: ০২৩৭
৪.
জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম
ভাষক, জাতীয় সমাজেসবা একােডমী
পিরিচিত ন র: ০৩০৫
৫.
জনাব মাহা দ আছা ামান
সমাজেসবা অিফসার ( িত ান-১)
৬.
জনাব মাহা দ রজাউর রহমান
সহকারী পিরচালক (অথ)
পিরিচিত ন র: ০১৫৩

িন বিণত কমকতােদর সম েয় এক
দািয়
চয়ারপারসন
সদ
সদ
সদ
সদ
সদ -সিচব

কমপিরিধ:
১. জাতীয় আইিস পিলিস, ২০১৫, ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬, ত অিধকার আইন, ২০০৯ এবং তদসংি িবিধমালা ও
িবধানমালা এবং এসিডিজ, প বািষক পিরক না এবং এনএসএসএস অ সাের সমাজেসবা অিধদফতেরর আইিস ও ই-সািভস িবষয়ক
কমপিরক না ত ও বা বায়েন সািবক সহায়তা দান পালন করা;
২. িনজ দািয়ে র অিতির িহেসেব সমাজেসবা অিধদফতেরর অ য়ন বােজট সংি আইিস ও ই-সািভস সং া হাড ওয়ার য াংেশর
কািরগির িবিনেদ শ (Technical Specification), সফটওয় ার উ য়ন সং া ওআর (TOR) ত, মতামত দান এবং
সং া সকল কায ম বা বায়ন ও তদারিক করা;
৩. মাঠ পয ােয়র আইিস ও ই-সািভস উ য়েন িনয়িমত কায ম পিরচালনা ও তদারিক করা;
৪. িত ০২( ই) মাস পরপর মহাপিরচালক বরাবর অ গিত িতেবদন পশ করা।
এ আেদশ অিবলে কায কর হেব এবং ১৮ জা য়াির ২০১২ তািরেখর অিফস আেদশ ন র: ৪১.০১.০০০০.০১৭.১৬.০০১.১২.২৪ এত ারা
বািতল করা হেলা।
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গাজী মাহা দ ল কিবর
মহাপিরচালক
তািরখ: ১১ াবণ ১৪২৫
২৬ লাই ২০১৮

ন র: ৪১.০১.০০০০.০২০.০৩.০০১.১৮.৩৯৯/১(২৩)
অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) সিচব, সমাজক াণ ম ণালয়
২) পিরচালক ( শাসন ও অথ / কায ম / িত ান)
৩) িবভাগীয় পিরচালক (সকল), সমাজেসবা অিধদফতর
৪) অিতির পিরচালক (সকল),.......................................সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, গেবষণা,
ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৬) উপপিরচালক (সকল), ................................সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৭) জনাব মাহা দ রজাউর রহমান, সহকারী পিরচালক (অথ ), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৮) জনাব ল আিমন বাশীর, সহকারী পিরচালক (কায ম-২) , সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৯) জনাব জাহা ীর কবীর, সহকারী পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন-৩), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
১০) সহকারী পিরচালক (সকল),............................... সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
১১) মাঃ জিহ ল ইসলাম, ভাষক, জাতীয় সমাজেসবা একােডমী, ঢাকা।
১২) জনাব মাহা দ আছা ামান, সমাজেসবা অিফসার ( িত ান-১), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
১৩) পিরচালক ( শাসন ও অথ / কায ম / িত ান)
১৪) িবভাগীয় পিরচালক (সকল), সমাজেসবা অিধদফতর
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গাজী মাহা দ ল কিবর
মহাপিরচালক
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