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িবষয়:

এলিজইিড’র ওেয়বেপাটালেক জাতীয় তথ বাতায়েন
িনেদশনা।

উ য়েনর গণত
শখ হািসনার মূলম

৮ াবণ ১৪২৬
তািরখ:
২৩ জুল াই ২০১৯
ানা র িবষয়ক েয়াজনীয় তথ ও

উপযু িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে
য, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর তথ ও
যাগােযাগ যুি িবভােগর আওতায় বা বায়নাধীন একেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই)
া ােমর মাধ েম িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার অ তম পদে প িহেসেব সকল সরকাির দ রসং ার জ
জাতীয় তথ বাতায়ন বা ওেয়ব পাটাল
ত করা হেয়েছ। এর
ধারাবািহকতায় গত ১৭/০৭/২০১৯ ইং তািরেখ এলিজইিড’র ওেয়বেপাটালেক জাতীয় তথ
বাতায়েন ানা র করা হেয়েছ। এিবষেয় িন িলিখত তথ ও িনেদশনা অ সরণ করার জ বলা
হেলা।
১) পূেব ব ব ত ওেয়বেপাটােলর এ াে স হেব oldweb.lged.gov.bd। যখােন ইউিনট, েজ ,
রাড ডাটােবজ ও ম াপ ডাটােবজ- এর তথ থাকেব। এসব তথ পুরাতন
ওেয়বেপাটাল (oldweb.lged.gov.bd/Admin/Login.aspx) থেকই হালনাগাদ করেত হেব।
২) পুরাতন ওেয়বেপাটােল ধান কাযালয় ও ৬৪ িট জলা কাযালেয়র ওেয়ব এ াে স িছল।
নতুন পাটােল এলিজইিড’র ধান কাযালয়, িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা কাযালয়সহ
সটবেমাট ৫৬৫িট কাযালেয়র জ ৫৬৫িট ওেয়বেপাটাল ও ৫৬৫িট ওেয়ব এ াে স আেছ।
সকল এ াে সর জ এখােন ি ক ক ন https://lged.gov.bd/site/page/1c70b480-3c54401f-91d7-f76c870a8875/-

ক) ধান কাযালেয়র জ একিট ওেয়বেপাটাল থাকেব যার এ াে স www.lged.gov.bd।
এখােন ধুমা ধান কাযালেয়র তথ থাকেব।
খ) ৮িট িবভাগীয় কাযালেয়র জ পৃথক ৮িট ওেয়বেপাটাল ও পৃথক ৮িট ওেয়ব এ াে স
থাকেব। এখােন
কাযালেয়র তথ থাকেব। উদাহরণ প, খুলনা িবভাগীয় কাযালেয়র
ওেয়ব এ াে স lged.khulnadiv.gov.bd। সকল িবভাগীয় কাযালেয়র ওেয়ব এ াে েসর গঠন
একই ধরেনর।
গ) আ িলক কাযালেয়র জ
ওেয়বেপাটাল তরী করা হেব।

বতমােন

কান ওেয়বেপাটাল

১

নই। ভিব েত নতুন

ঘ) ৬৪িট জলা কাযালেয়র জ পৃথক ৬৪িট ওেয়বেপাটাল ও পৃথক ৬৪িট ওেয়ব এ াে স
থাকেব। এখােন
কাযালেয়র তথ থাকেব। উদাহরণ প, িঝনাইদহ জলা কাযালেয়র
ওেয়ব এ াে স lged.jhenaidah.gov.bd। সকল জলা কাযালেয়র ওেয়ব এ াে েসর গঠন
একই ধরেনর।
ঙ) ৪৯২িট উপেজলা কাযালেয়র জ পৃথক ৪৯২িট ওেয়বেপাটাল ও পৃথক ৪৯২িট ওেয়ব
এ াে স থাকেব। এখােন
কাযালেয়র তথ থাকেব। উদাহরণ প, িঝনাইদহ জলার
সদর উপেজলা কাযালেয়র ওেয়বেপাটাল এ াে স lged.sadar.jhenaidah.gov.bd। সকল
উপেজলা কাযালেয়র ওেয়ব এ াে েসর গঠন একই ধরেনর।
৩) িমক নং ২ এ বিণত িতিট কাযালেয়র ওেয়বেপাটােলর তথ হালনাগাদ করার দািয়
সংি কাযালেয়র। তথ হালনাগাদ করার জ ইেতামেধ অিফস আেদশ জারী করা হেয়েছ
(৪৬.০২.০০০০.৬১১.১৮.০০২.১১.১৪৫, তািরখ: ০২/০৪/২০১৯ ইং) । ট ডার নািটশ, মািসক
অ গিত িতেবদন সহ সকল তথ সংি কাযালেয়র ওেয়বেপাটােল কাশ করেত হেব। তথ
হালনাগােদ সহেযাগীতার জ জনাব শা
মার কিবরাজ, িসে ম এনািল , আইিসিট
ইউিনট, ( মাবাইল নং- ০১৭১৭৭৩৬৫৭৪)- এর সােথ যাগােযাগ করা যােব।
৪) িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা কাযালেয়র তথ হালনাগাদ করার িনিমে ওেয়বেপাটােলর
ইউজার আইিড ও পাসওয়ােডর জ সংি
িডিস অিফেসর সহকারী া ামােরর সােথ
যাগােযাগ করেত হেব।
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মাঃ খিললুর রহমান
ধান েকৗশলী

িবতরণ :
১) অিতির
ধান েকৗশলী (সদর দ র)
২) অিতির
ধান েকৗশলী (সকল িবভাগ)
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী (সদর দ র)
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী (সকল অ ল)
৫) ক পিরচালক (সকল)
৬) িনবাহী েকৗশলী (সকল জলা)
৭) উপেজলা েকৗশলী, (সকল উপেজলা)

ফান: +৮৮-০২-৯১২৪০২৭
ফ া : +৮৮-০২-৯১১০৫১২
ইেমইল: ce@lged.gov.bd
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