
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি পিরষদ িবভাগ 

ই-গভেন -২ অিধশাখা 
www.cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৬.০০১.১৮.১৩০ তািরখ: 
০৪ জলুাই ২০১৯

২০ আষাঢ় ১৪২৬

িবষয়: জাতীয়জাতীয়  তথতথ   বাতায়েনরবাতায়েনর  অধীেনঅধীেন  বা বািয়তবা বািয়ত  ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ, , অিধদ রঅিধদ র//সং াসং া  ওও  মাঠমাঠ  পযােয়রপযােয়র
অিফসমেূহরঅিফসমেূহর  তথতথ   বাতায়নবাতায়ন  অিধকতরঅিধকতর  উ য়নউ য়ন  ওও  হালনাগাদকরণহালনাগাদকরণ।।

         জাতীয় তথ  বাতায়ন (www.bangladesh.gov.bd) িবে র বহৃ ম তথ  বাতায়ন েলার অ তম।
সিচবালয় িনেদশমালা, ২০১৪-এর ১৫(৫) িনেদেশর আেলােক একিট সমি ত াটফরেম জাতীয় তথ  বাতায়েন
সকল ম ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন অিধদ র/সং া ও মাঠ পযােয়র সকল অিফেসর জ  ওেয়বসাইট তির
করা হেয়েছ। এ বাতায়েনর তথ  সমৃ করণসহ হালনাগাদকরেণ ম ণালয়/িবভাগ, অিধদ র/সং া ও মাঠ পযােয়র
কমকতাগণ অসামা  অবদান রেখেছন। জাতীয় তথ  বাতায়ন তথ  ও সবার ে  অনবদ  অবদান রাখায়
ইেতামেধ  একািধক আ জািতক পুর াের ভূিষত হেয়েছ। 

২।         মি পিরষদ িবভাগ কতকৃ জাতীয় তথ  বাতায়েনর আওতায় ম ণালয়/িবভাগসহ সকল তথ  বাতায়েনর
অিধকতর উ য়ন ও হালনাগাদকরেণর লে  ম ণালয়/িবভােগর কমকতােদর জ  কমশালার  আেয়াজন
করা করা হেয়েছ এবং িভিডও কনফাের সহ িনয়িমত পিরবী ণ করা হে । এছাড়াও তথ  ও যাগােযাগ যিু
অিধদ র হেত তথ  বাতায়ন হালনাগাদকরেণর জ  িশ ণ দান করা হে । িক  দখা যাে  য, বশ িকছু
তথ  বাতায়েন ব বহারকারীেদর জ  েয়াজনীয় তথ  এখনও হালনাগাদ করা হয়িন। এ াপেট তথ
বাতায়ন  অিধকতর ব বহারকারীবা বকরণ, তথ -সমৃ করণ এবং তথ ািদ হালনাগাদকর ণর জ  িনে া
পদে প অ সরণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা: 

ক) সকল কমকতার  ছিব, ফান ন রসহ হালনাগাদ তথ  সংেযাজন করা;
খ) তথ  বাতায়েন ‘আইন/নীিতমালা/ াপন/পিরপ ’ নামক একিট সবাবে  ম ণালয়/
িবভােগর সংি  সকল আইন, িবিধ, নীিত, াপন, পিরপ , িবধান ও িনেদিশকা ইত ািদ আপেলাড
করা;
গ) তথ  বাতায়েনর বাংলা ও ইংেরিজ ভাসেনর তেথ র মেধ  সাম  বজায় রাখা ও মানস ত তথ
সংেযাজন; 
ঘ) তথ  বাতায়েন কী কী তথ  ও সবা স িত সংেযাজন করা হেয়েছ তা ব বহারকারীেদর িনকট

াতকরেণর ব ব া হণ;  
ঙ) তথ  বাতায়ন ব বহারকারীবা বকরেণ তথ  বাতায়েনর ম া য়াল ও িভিডও গাইডলাইন দেখ
 বাতায়েনর তথ -উপা  আপেলাড এবং সি তকরণ; এবং 

            চ) তথ  বাতায়ন হালনাগাদকরেণর জ  আওতাধীন দ র/সং ােক িনেদশনা দান এবং
িনয়িমত  পিরবী ণ।  

৩।         বিণতাব ায়, তাঁর ম ণালয়/িবভােগর তথ  বাতায়নসহ আওতাধীন সকল দ র/সং ার তথ
বাতায়েনর তথ ািদ হালনাগাদকরণ শত ভাগ বা বায়ন িনি ত কের আগামী ৩০ জুলাই ২০১৯ তািরেখর মেধ

িতেবদন রেণর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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৪-৭-২০১৯

িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)

মাছাঃ িশিরন সবনম
উপসিচব

ফান: ৪৭১১৯৪৯৭
ফ া : ৯৫১৩৩০২

ইেমইল: eg_sec2@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৬.০০১.১৮.১৩০/১(৭৪) তািরখ: ২০ আষাঢ় ১৪২৬
০৪ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)।
২) জলা শাসক (সকল)।
৩) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৪) ভার া  সিচব সম য় ও সং ােরর একা  সিচব (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

৪-৭-২০১৯

মাছাঃ িশিরন সবনম 
উপসিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপরু 

আইিসিট শাখা 
www.meherpur.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০২৩.৯৯.০০৪.১৬.৭৩ তািরখ: 
১৫ জলুাই ২০১৯

৩১ আষাঢ় ১৪২৬

       পে র িনেদশনা মাতােবক আপনার এবং আপনার অিধন  অিফসসমেূহর ওেয়ব পাটাল আপেডট কের
আগামী ২১.০৭.২০১৯ তািরেখর মেধ  এ কাযালয়েক অবিহত করার জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।

১৫-৭-২০১৯

১) পুিলশ পার, মেহরপুর
২) িসিভল সাজন, মেহরপুর।
৩) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, মেহরপুর।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, গাংনী, মেহরপুর
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, সদর, মেহরপুর

মা: আতাউল গিন
জলা শাসক

২



৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মিুজবনগর, মেহরপুর
৭) ত াবধায়ক, জনােরল হাসপাতাল, মেহরপুর।
৮) িনবাহী েকৗশলী, গণপূত িবভাগ মেহরপুর।
৯) জলা কমা ড া ট আনসার ও িভিডিপ, মেহরপুর।
১০) িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড, মেহরপুর।
১১) অধ , মেহরপুর সরকাির কেলজ।
১২) উপ-পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র, মেহরপুর।
১৩) অধ , সরকাির টকিনক াল লু এ ড কেলজ, মেহরপুর।
১৪) িনবাহী েকৗশলী , ওেজাপািডেকা িলঃ, মেহরপুর।
১৫) উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক না, মেহরপুর।
১৬) জলা িশ া অিফসার, মেহরপুর।
১৭) উপপিরচালক, হিটকালচার স টার, বারািদ, মেহরপুর।
১৮) জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহরপুর।
১৯) িনবাহী েকৗশলী , জন া  েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর
২০) উপিবভাগীয় েকৗশলী, সওজ, সড়ক িবভাগ, মেহরপুর।
২১) জলা খাদ  িনয় ক, মেহরপুর।
২২) জলা তথ  অিফসার, মেহরপুর।
২৩) উপপিরচালক , জলা সমাজেসবা কাযালয়, মেহরপুর।
২৪) পািরনেটনেড ট, িপ িট আই, মেহরপুর।
২৫) সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, মেহরপুর।
২৬) জলা মৎ  কমকতা, মেহরপুর।
২৭) জলা রিজ ার, মেহরপুর।
২৮) জলা ািণস দ কমকতা, মেহরপুর।
২৯) সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ 
অিধদ র, মেহরপুর।
৩০) সহকারী রাজ  কমকতা, কা মস এ াইজ ও ভ াট, 
মেহরপুর।

৩১) উপ-ব ব াপক, িবিসক, মেহরপুর।
৩২) উপ-পিরচালক, জলা পিরসংখ ান অিফস, মেহরপুর।
৩৩) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, মেহরপুর।
৩৪) উপ-সহঃ পিরচালক, জলা বীজ িব য় ক  িবএিডিস, 
মেহরপুর।

৩৫) সহকারী ব ব াপক, িবিটিসএল, মেহরপুর।
৩৬) জুিনয়র লাইে রীয়ান, সরকারী গণ াগার, মেহরপুর।
৩৭) ভার া  বন কমকতা, মেহরপুর।
৩৮) সহকারী পিরচালক , জলা উপা ািনক িশ া বু েরা, 
মেহরপুর।

৩৯) উপপিরচালক, িবআরিডিব, মেহরপুর।
৪০) পিরদশক, পাট অিধদ র, মেহরপুর।
৪১) সহকারী পিরচালক, িবআরিটএ, মেহরপুর।
৪২) জলা সমবায় অিফসার, মেহরপুর।
৪৩) জলা িনবাচন অিফসার, মেহরপুর।
৪৪) উপ-পিরচালক, িবএিডিস, (কঃে াঃ), মেহরপুর।
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৪৫) জলা ীড়া অিফসার, মেহরপুর।
৪৬) জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা, মেহরপুর।
৪৭) সহব ব াপক, রশম স সারণ, মেহরপুর।
৪৮) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর।
৪৯) উপ-পিরচালক, এনএসআই, মেহরপুর।
৫০) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, মেহরপুর।
৫১) জলা স য় অিফসার, মেহরপুর।
৫২) উপ-পিরচালক , িবএিডিস (িব েক), মেহরপুর।
৫৩) উপপিরচালক, যবু উ য়ন অিধদ র, মেহরপুর।
৫৪) উপ-সহকারী পিরচালক , ফায়ার সািভস ও িসিভল 
িডেফ , মেহরপুর।
৫৫) সহকারী পিরচালক , আ িলক পাসেপাট অিফস, 
মেহরপুর।

৫৬) জলা বাজার অ স ানকারী কমকতা, মেহরপুর।
৫৭) জলা িতব ী িবষয়ক কমকতা, িতব ী সবা ও 
সাহায়  ক , মেহরপুর।
৫৮) সহকারী কর কিমশনার, সােকল-২১, মেহরপুর, কর অ ল 
খুলনা।
৫৯) জল পার, জলা কারাগার, মেহরপুর।
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