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অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
পক  ২০২১ তথা িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ মি পিরষদ িবভাগ এটআুই এর সহেযািগতায় সরকাির দ ের

ই-নিথ কায ম বা বায়ন করেছ। কেরানা (Covid-19) ভাইরােসর ায় য কান পিরি িতেত সরকাির কায ম
চাল ু রাখার জ  সকল দা িরক কায ম াভািবকভােব স  করার লে  ইেলক িনক াটফম ব বহার
অত াব ক। ই-নিথেত কাগেজর সং শ না থাকায় রাগ সং মেণর ঝুঁিক াস কেরেছ। বিণত অব ায়
মি পিরষদ িবভাগ থেক সকল সরকাির দ ের ই-নিথ কায ম বগবান করার লে  িবেশষ িনেদশনা দান করা
হেয়েছ (ই-নিথ সং া  মি পিরষদ িবভােগর িবেশষ িনেদশনা,  সংল ী-১)।

মি পিরষদ িবভােগর িবেশষ িনেদশনা অ যায়ী গণ াগার অিধদ র এবং এর আওতাধীন সকল দ ের ই-নিথ
কায ম বগবান করার লে  মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনািট গণ াগার অিধদ েরর সকল শাখাসহ িবভাগ,
জলা ও উপেজলা পযােয়র সকল গণ াগাের রণ করা হেলা এবং িনেদশনা অ যায়ী কায ম হেণর জ

যথািনেদশ অ েরাধ করা হেলা।

২২-৬-২০২০
এ জ এম আ লু ােহল বাকী

পিরচালক (যু সিচব)
ফান: ৯৬১৫৬৪৭

ইেমইল: ajmbaki9@yahoo.com

ন র:
৪৩.২৬.০০০০.০০৬.৩২.০০৯.১৮.১১১/১(৭৫)

তািরখ: ৮ আষাঢ় ১৪২৭
২২ জনু ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তা েম
নয়): 
১) পিরচালক, িফয়া কামাল জাতীয় গণ াগার, গণ াগার অিধদ র
২) পিরচালক , পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), গণ াগার অিধদ র
৩) জনাব মাঃ আব ুসাইদ, পিরচালক, িবভাগীয় সরকাির গণ াগার, রাজশাহী
৪) ি ি পাল লাইে িরয়ান-কাম-উপপিরচালক/ি ি পাল লাইে িরয়ান (উপপিরচালক), (সকল)
৫) িসিনয়র লাইে িরয়ান/ লাইে িরয়ান/ সহকারী পিরচালক (সকল)

১



৬) মহাপিরচালেকর ব ি গত সহকারী (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ), মহাপিরচালেকর
দ র, গণ াগার অিধদ র
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সহকারী পিরচালক
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