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িবষয়: ইই--নিথনিথ  িসে মিসে ম  বা বায়েনরবা বায়েনর  মাধ েমমাধ েম  দা িরকদা িরক  কায মকায ম  পিরচালনপিরচালন  সেসে ।।

উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, তথ  ও যাগােযাগ যুি েক কােজ লািগেয়
২০২১ সােলর মেধ  ধুা ও দাির মু  িডিজটাল বাংলােদশ গড়া বতমান সরকােরর অ তম
ল । এ ল  বা বায়েন সরকার নানািবধ পদে প হােত িনেয়েছ। এরই অংশ িহেসেব
বাংলােদশ সরকােরর তথ  ও যাগােযাগ যুি  িবভােগর অধীেন বা বায়নাধীন একেসস টু
ইনফরেমশন (এটুআই) া ােমর মাধ েম সকল সরকাির দ র-সং ায় ধারাবািহকভােব ই-নিথ
িসে ম বা বায়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। ইেতামেধ  এলিজইিড’র সদর দ রসহ
সকল িবভাগীয়, আ িলক, ক , জলা ও উপেজলা কাযালেয় ই-নিথ িসে ম চাল ু করার
জ  সাভার/একেসস দান করা হেয়েছ। এলিজইিড এবং এটুআই থেক ইেতামেধ
উপেরাে িখত কাযালয়সমেূহ েয়াজনীয় সংখ ক জনবলেক িশ ণ দান করা হেয়েছ এবং

িশ ণ কায ম চলমান রেয়েছ।

এমতাব ায়, ই-নিথ প িতেত সকল কায ম পিরচালনার লে  এখন থেক িশ ণ া
এলিজইিড’রসকল কাযালেয় িন িলিখতিবষেয়র কায ম ই- নিথ িসে েম পিরচালন করার
জ  িনেদশ দান করা হেলাঃ

১) বািষক য় পিরক না অ েমাদন সং া  নিথসমহূ,
২) দরপ  উ ু করণ ও দরপে র বধতার সময়সীমা বৃি করণ সং া  নিথসমহূ,
৩) ক  মিনটিরং ও মলূ ায়ন ইউিনেট কে র অ গিতর িতেবদন রণ সং া
নিথসমহূ,
৪) কমকতােদর মাঠ পিরদশেনর িরেপাট রণ সং া  নিথসমহূ,
৫) িবিভ  সভা আহবান সং া  নিথসমহূ ও সভার কাযিববরণী রণ সং া  নিথসমহূ।
৬) NOC/GO/ছুিট/ মেণর আেবদন সং া  নিথসমহূ।
৭) Website এ Tender এর িব ি  কাশ সং া  নিথসমহূ।

উে খ  য, িশ ণ া  সকল কাযালেয় বিণত সাতিট িবষেয়রনিথ আগামী ৩০ এি ল, ২০১৯
তািরেখর পর হেত ই-নিথ ছাড়া হণেযাগ  হেব না। এছাড়া পযায় েম সকল নিথ ই- নিথ
িসে েম পিরচালন করেত হেব।এিবষেয় েয়াজনীয় সহায়তার জ  এলিজইিড’র আইিসিট
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ইউিনেট কমরত িসে ম এনািল  জনাব শা  মার কিবরাজ, ( মাবাইলঃ
০১৭১৭৭৩৬৫৭৪) এবং িসিনয়র সহকারী েকৗশলী জনাব রিকবুল হাসান ( মাবাইলঃ
০১৭১৭৮১৩৯১৮) -এর সােথ যাগােযাগ করা যােব।

৯-৪-২০১৯

িবতরণ :
১) অিতির  ধান েকৗশলী (সকল), সদর দ র, 
এলিজইিড।
২) অিতির  ধান েকৗশলী (িবভাগীয় কাযালয়)
(সকল)।
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী (সকল), সদর দ র, 
এলিজইিড।
৪) ত াবধায়ক েকৗশলী (আ িলক কাযালয়) 
(সকল)।
৫) ক  পিরচালক (সকল), সদর দ র, এলিজইিড।
৬) িনবাহী েকৗশলী (সকল জলা)।
৭) উপেজলা েকৗশলী (সকল), এলিজইিড।

মাঃ আবলু কালাম আজাদ
ধান েকৗশলী

ফান: +88-02-9124027
ফ া : +৮৮-০২-৯১১০৫১২
ইেমইল: ce@lged.gov.bd
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