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ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৪.০০১.১৮.১৯ তািরখ: 
০৪ ফ যা়ির ২০১৮

২২ মাঘ ১৪২৪

িবষয:় ইই --নিথনিথ   কায মকায ম   যথ াযথভােবযথ াযথভােব   ব া ব ায়নবা ব ায়ন  । ।
: ১। মি পিরষদ িবভােগর ০৪ অে াবর ২০১৬ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮২১.২৯.১১১.১৬.৪৪১

সং ক ারক।
২। মি পিরষদ িবভােগর ১৮ মাচ ২০১৭ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৯৭.০০৪.১৫.৬৯
সং ক ারক।
৩। মি পিরষদ িবভােগর ০৩ লাই ২০১৭ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০৩.১৭.২০৮
সং ক ারক।

       পক  ২০২১ তথা িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ ধানম ীর কাযালেয়র একেসস  ইনফরেমশন (এ আই)
া ােমর সহেযািগতায় মি পিরষদ িবভাগ িবিভ  সরকাির দ রস েহ ই-নিথ িসে ম বা বায়ন করেছ। বতমােন

৫৮  ম ণালয়/িবভাগসহ উপেজলা থেক ম ণালয় পয  সবেমাট ২৪২০  সরকাির দ ের ায় ৩৫০০০
বহারকারী ই-নিথ িসে েমর মা েম দা িরক নিথ িন  করেছন। ই-নিথ বা বায়নকারী দ রস হ যেকােনা
ান থেক নাগিরকগণেক ততম সমেয় সবা দান করেত স ম হে  যা সকল মহেল শংিসত হে ।  

২।       সিচবালয় িনেদশমালা, ২০১৪-এর ১৫(১)(ক),১৫(১)(গ), ১৫(৬) এবং ১৬ ন র িনেদশনাস েহ ই-নিথ
বা বায়েনর  িনেদশনা দানসহ ইেল িনক প িতেত প  হণ এবং প  রণ কায মেক অ ািধকার

দােনর  অ শাসণ রেয়েছ । এছাড়াও ি ত পিরক না ২০১০-২০২১, জাতীয় াচার কৗশল ২০১২ ,
অিভেযাগ িতকার ব া িনেদিশকা-২০১৫ এবং জাতীয় ত  ও যাগােযাগ ি  নীিতমালা-২০১৫-এ ই-নিথ
কায ম যথাযথভােব বা বায়েনর জ  িনেদশনা দান করা হেয়েছ । অিধক , জন শাসেন তা ও জবাবিদিহ
িনি তকরেণর লে  মি পিরষদ িবভাগ ক ক ম ণালয় /িবভাগস েহর ২০১৬-১৭ অথবছেরর বািষক
কমস াদন ি র কাযপ িত ও  সবার মােনা য়ন- সং া  আবি ক কৗশলগত উে ে র িবপরীেত ই-নিথ-
সং া  কায মেক অ  করা  হেয়েছ ।  

৩।          ই-নিথ িসে ম যথাযথভােব বা বায়েনর জ  িন বিণত কায ম হণ সিবেশষ ণ:
ক) দ েরর শাখাস েহর অ ািধকার তািলকা কের পযায় েম সকল দা িরক নিথ ই-নিথ িসে েমর মা েম িন ি
করা;
খ) ই-নিথেত িন ি ত নিথ নরায় হাডকিপেত উপ াপন না করা;
গ) এ েয়ড ও আইওএস  মাবাইল  অ ােপর মা েম নিথ বহার করার জ  উৎসাহ দান;
ঙ) আওতাধীন িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা পযােয়র অিফসস েহ আবি কভােব ই-নিথ বা বায়েনর জ
িনেদশনা দান;
চ) মািসক সম য় সভায় ই-নিথ বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা এবং  ই-নিথ িসে ম বহারকারীগণেক

ী িত দান;
ছ) সকল কমকতা-কমচারীর কমদ তা ায়েনর ে  ই-নিথ বহাের পারদশ তােক িবেশষ  দওয়া;
জ) অভ রীণ িশ ণস েহ ই-নিথ িসে ম অ করণ যােত কমচারীেদর ই-নিথ িসে ম বহাের দ তা তির
হয়; এবং
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ঝ) সিচবালয় িনেদশমালা-২০১৪ এর ১৫(১)(খ)-এর িনেদশনা মাতােবক েযাজ  ে  িবক  া উইথ-এর ব া
হণ।

৪।         বিণতাব ায়, ই-নিথ কায ম বা বায়েন ার ম ণালয়/িবভাগ এবং আওতাধীন অিধদ র/সং াস েহ
উি িখত কায ম হণ কের নাগিরকেসবা দােনর মা েম িডিজটাল বাংলােদশ কায েম গিতস ােরর লে

েয়াজনীয় িনেদশনা দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৪-২-২০ ১৮

১)  সিচব, ধানম ীর কাযালয়।
২) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)।
৩) চয়ার ান/ মহাপিরচালক/ ধান েকৗশলী (সকল)।
৪) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)।
৫) জলা শাসক (সকল)।
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)।

মাছাঃ িশিরন সবনম
িসিনয়র সহকারী সিচব

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৪.০০১.১৮.১৯/১(২) তািরখ: ২২ মাঘ ১৪২৪
০৪ ফ যা়ির ২০১৮

সদয ়অবগিতর জ : 
১) মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মি পিরষদ
সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )। 
২) সিচব, সম য় ও সং ার মেহাদেয়র একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

৪-২-২০ ১৮

মাছাঃ িশিরন সবনম 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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