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০৫ আগ , ২০১৭

২১ াবণ, ১৪২৪

িবষয়: জাতীয়জাতীয়  তথতথ   বাতায়েনবাতায়েন  সকলসকল  ম লালয়ম লালয় / /িবভাগিবভাগ  এবংএবং  আওতাধীনআওতাধীন  দ রদ র  সমূুেহরসমূুেহর
চাকিররচাকিরর  িনেয়াগিনেয়াগ  িব িিব ি   কাশকাশ  সং াসং া

সূ : জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা’র গত ২১ জনু, ২০১৭ তািরেখর
০৫.০০.০০০০.১১০.০০.০৫৯.০৮০.১৩.১০০৬ নং ারক।

উপযু  িবষয় ও সূে া  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য ইউিনয়ন পযায়
থেক  কের ম ণালয় পয  ায় ২৫০০০ ওেয়বসাইেটর সম েয় গিঠত জাতীয় তথ

বাতায়ন সরকাির পযােয় পিৃথবীর বহৃৎ তথ  ও সবা বাতায়ন যা ২০১৫ সােল জািতসংেঘর
িবেশষািয়ত সং া আইিটইউ (ITU) কতৃক WSIS পরু াের ভিূষত হেয়েছ। জাতীয় তথ
বাতায়নেক অিধকতর তথ সমৃ  জনবা ব করার লে  নতুন নতুন সবা এবং েয়াজনীয়
তথ -উপা  সংেযাজন করা হেয়েছ। এই বাতায়নেক ক  কের একিট তথ  ক  (১০৪) চালু
করা হেয়েছ, যার মাধ েম সকল নাগিরকগণ তথ  ও সবা স েক িব ািরত অবিহত হে ন
এবং ানীয় শাসনেকও পণূ তথ ািদ সরবরাহ করেছন। এই বাতায়েন সকল
ম ণালয়/িবভাগ এবং আওতাধীন দ রসমেূহর সকল চাকিরর িনেয়াগ িব ি  সংেযাজন করা
হেল িনেয়ােগর িবষয়িট যমন ব ল চাের সহায়ক হেব তমিন চা ির ত ািশেদর জ ও
এক ান হেত বাংলােদেশর সকল সরকাির চা িরর িব ি  াি েত িবধা হেব, যা িডিজটাল
বাংলােদশ িবিনমােণ অ তম সংেযাজন বেল িবেবিচত হেব।

 

এমতাব ায়, আপনার আওতাধীন দ রসমেূহর সকল চাকিরর িনেয়াগ িব ি  জাতীয়
তথ  বাতায়েন (www.bangladesh.gov.bd) কােশর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা।

উে খ , িনেয়াগ িব ি  জাতীয় তথ  বাতায়েন কােশর িবধােথ েয়াজেন জনাব মাহা দ
আশরাফলু আিমন, াশনাল কনসালেট ট, এটুআই, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা ( মাবাইল :
০১৭২০২২১১১১, ই- মইল : ashrafulamin@a2i.pmo.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ
করা যেত পাের।

২০১৭-০৮-৫

১) ..................................................,
..........................................., ঠা রগঁাও (তাঁর
আওতাধীন সকল দ রেক অবগত করােনার অ েরাধসহ)
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),
............................................, ঠা রগঁাও। (আওতাধীন
উপেজলা পযােয়র সকল দ র ও সকল ইউিনয়ন
পিরষেদর ইউিপ সিচব/উেদ া ােদর অবগত করােনার

মাঃ জ ল ইসলাম
অিতির  জলা শাসক
ফান: ০১৭১৬২২৯২৮৮

ইেমইল: jahurul36@yahoo.com
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অ েরাধসহ)

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১২.০৫.০০১.১৬.৪৫/১ তািরখ: ২১ াবণ, ১৪২৪
০৫ আগ , ২০১৭

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল, 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঠা রগাঁও

২০১৭-০৮-৫

মাঃ জ ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক
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