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প্রজ্ঞাপন
একটি গরতশীল প্রশাসরনক ব্যবস্থা প্রবততদনর লদযে সরকারর কর্তসম্পােন স্বচ্ছতা, োয়বদ্ধতা ও প্রারতষ্ঠারনক সযর্তা বৃরদ্ধ
এবাং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার রনরিতকরণকদে সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহ কর্তসম্পােন ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত চালু করা হদয়দে। সরকারর
সসবা নাগররকগদণর সোরদগাড়ায় কর্ সর্দয়, কর্ খরদচ ও সভাগারিরবহীনভাদব সপৌদে সেওয়ার রনরর্ত্ত বারষ তক কর্তসম্পােন চুরির
আবরিক সকৌশলগত উদেদির ‘সসবা প্ররিয়ায় উদ্ভাবন কায তির্ বাস্তবায়ন’ সাংিাি কায তির্ (Activity)-এর আওতায়
র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ ও অরিেপ্তর/সাংস্থা কর্ততক কর্পদয একটি কদর সসবা প্ররিয়া সহরজকরণ ও একটি কদর অনলাইন সসবা চালুকরদণর
রবষয় অির্ভতি করা হদয়দে। র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ ও অরিেপ্তর/সাংস্থা কর্ততক গৃহীত উরিরখত কায তির্ সুচারুরূদপ বাস্তবায়দনর লদযে
রনম্নরলরখত করর্টি গঠন করা হল:
(ক) করর্টির গঠন:
1. অরতররি সরচব (সাংস্কার), র্রন্ত্রপররষে রবভাগ
2. উপসরচব, প্রশাসরনক সাংস্কার ও কর্তসম্পােন ব্যবস্থাপনা অরিশাখা
3. উপসরচব, সুশাসন ও অরভদযাগ ব্যবস্থাপনা অরিশাখা
4. তথ্য ও সযাগাদযাগ প্রযুরি রবভাদগর একজন প্ররতরনরি (উপসরচদবর রনদম্ন নয়)
5. সংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভার্গর একজন উপযুক্ত প্রন্ত্রিন্ত্রনন্ত্রি
6. একদসস টু ইনফরদর্শন সপ্রাগ্রার্, প্রিানর্ন্ত্রীর কায তালদয়র একজন উপযুি প্ররতরনরি
7. উপসরচব, ই-গভদন তন্স অরিশাখা, র্রন্ত্রপররষে রবভাগ

আহ্বায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সরচব

(খ) করর্টির কায তপরররি:
১. র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ ও অরিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ কর্ততক গৃহীত একটি সসবা সহরজকরণ ও একটি ই-সসবা চালুকরণ কায তির্
বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় সর্ন্বয় সািন;
২. প্ররত র্াদস একবার সভায় রর্রলত হদয় সসবা পদ্ধরত সহরজকরণ এবাং ই-সসবা চালুকরদণর অগ্রগরত পয তাদলাচনা ও পররবীযণ;
এবাং
৩. প্ররত বের সসবা পদ্ধরত সহরজকরণ ও ই-সসবা বাস্তবায়ন রবষয়ক প্ররতদবেন প্রণয়ন।
৪. উরিরখত করর্টি প্রদয়াজদন সকান উপযুি ব্যরিদক করর্টির সভায় আর্ন্ত্রণ জানাদত পারদব।
৫. এ আদেশ অরবলদম্ব কায তকর হদব।
রাষ্ট্রপরতর আদেশিদর্,
স্বা/র্াহফুজা সবগর্
রসরনয়র সহকারী সরচব
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd
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তাররখ:

অনুরলরপ সেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সপ্ররণ করা হল (সজেষ্ঠতার ির্ানুসাদর নয়):
1. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
2. চসচনয়র সচিব/সচিব-------------------------------------------------------মন্ত্রণালয়/চবভাগ।
3. অচেচরক্ত সচিব (সংস্কার), মচন্ত্রপচরষদ চবভাগ, বাংলাদদশ সচিবালয়, ঢাকা।
4. প্রকল্প পচরিালক, একদসস টু ইনফরদমশন তপ্রাগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, ঢাকা।
5. উপসচিব, ই-গভদন যন্স অচধশাখা, মচন্ত্রপচরষদ চবভাগ।
6. উপসচিব, প্রশাসচনক সংস্কার ও কমযসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অচধশাখা, মচন্ত্রপচরষদ চবভাগ।
7. উপসচিব, সুশাসন ও অচভদর্াগ ব্যবস্থাপনা অচধশাখা, মচন্ত্রপচরষদ চবভাগ।
8. র্রন্ত্রপররষে সরচদবর একাি সরচব, র্রন্ত্রপররষে রবভাগ (র্রন্ত্রপররষে সরচব র্দহােদয়র সেয় অবগরতর জন্য)।
9.

সরচব সর্ন্বয় ও সাংস্কাদরর একাি সরচব, র্রন্ত্রপররষে রবভাগ (সরচব র্দহােদয়র সেয় অবগরতর জন্য)।

10. উপপচরিালক, বাংলাদদশ সরকাচর মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অচধদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা, (বাংলাদদশ তগদজদে প্রকাদশর
অনুদরাধসহ)।
(মাহফুজা তবগম)
চসচনয়র সহকারী সচিব

