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িনরী াসহ সকল কায েম ই - নিথ িসে েমর মা েম জ াির ত পে র হ ণেযা তা ।

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০৩.১৭.৬৯
িবষয়:

ঊপ
িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে য, পক ২০২১ বা বায়ন তথা িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ মি পিরষদ
িবভােগর ত াবধােন সকল সরকাির অিফেস ই-নিথ িসে ম বা বায়ন করা হে । ই-নিথ বা বায়নকারী দ রস হ যেকােনা ান থেক
নাগিরকগণেক ততম সমেয় সবা দান করেত স ম হে যা সবমহেল ব ল শংিসত হে ।
০২।
সিচবালয় িনেদ শমালা-২০১৪ এর ১৫(১)(খ) ও (গ)-এ সংি অিফসস েহ প যাগােযাগসহ ‘ইেল িনক না ং, ফাইিলং ও
ইেলক িনক া র বহােরর মা েম সকল অিফেস পয ায় েম ইেল িনক অিফস প িত চা করেত হেব’ মেম িনেদ শনা রেয়েছ। এছাড়াও
ত ও যাগােযাগ ি আইন-২০০৬-এর ি তীয় ও তীয় অ ােয় ইেল িনক া র, ইেল িনক রকড , ইেলক িনক রকেড র
ী িত, াি ীকার ও রেণর িবষেয় আইনগত বা বাধকতার িবষয় উে খ রেয়েছ। অিধক , মি পিরষদ িবভাগ হেত ০৩ লাই
২০১৭ তািরেখ জাির ত ০৪.০০.০০০০. ৮৩১.২২.০০৩.১৭.২০৮ সং ক ারক পে ই-নিথ িসে েমর মা েম প হণ ও প জািরর
িনেদ শনা দান করা হেয়েছ।
০৩।
এমতাব ায়, ই-নিথ িসে েমর মা েম জাির ত প স হ িনরী াসহ সকল দা িরক কােজ হণেযা মেম িবেবচনা করার জ
ার ম ণালয়/িবভাগ/সং া/কায ালয়সহ আওতাধীন দ রস েহ িনেদ শনা দান করার জ িনেদ শ েম অ েরাধ করা হেলা।
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িবতরণ :
১) ক ে ালার এ অিডটর জনােরল, বাংলােদশ
২) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া সিচব (সকল)
৩) র র /মহাপিরচালক/ চয়ার ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা
পিরচালক/ ধান েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৪) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৫) জলা শাসক (সকল)

ফান: ৯৫৮৮৩৯৫
ফ া : ৯৫১৩৩০২
ইেমইল: eg_sec1@cabinet.gov.bd
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ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০৩.১৭.৬৯/১(৩)
অ িলিপ সদয় অবগিতর জ
রণ করা হল:
১)
সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৩) সিচব, সম য় ও সং ােরর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
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