
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িম ম ণালয ়

মাঠ শাসন-২ 
বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা-১০০০।
www.minland.gov.bd

ারক ন র: ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৯.০২৩.১৭.৬২ তািরখ: 
২৮ অে াবর ২০১৯

১২ কািতক ১৪২৬

িবষয:় ইই --নামজারীনামজ ারী  কায মকায ম   শতভাগশতভাগ   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   র া ি তরাি ত   করারকরার   লেলে   মাঠমাঠ   শাসেনশাসেন   পপ   রেণররেণর
অ েরাধঅ েরাধ ।।

: ৫৬.৪২.০০০০.০০০.৩১.০০১.১৯.১  ২৩ ন ২০১৯
                  উপ  িবষেয় ে া  ারেকর মা েম জানােনা হেয়েছ য, িম ম ণালয়, িম সং ার বাড এবং এ আই

া াম যৗথভােব মাঠ পযােয় ই-নামজাির কায ম বা বায়ন কের আসেছ। ইেতামে  ই-নামজাির িসে েম ৪৮৫  উপেজলা
সং  এবং সকল উপেজলা িম অিফেসর কমকতাগণেক িম সং ার বাড এবং এ আই ক ক ইউজার িনং এর অ
করা হেয়েছ এবং সকল উপেজলার িশ ণ সমা  হেয়েছ।
 
০২। ে া  পে র মা েম আরও জানােনা হেয়েছ য বতমােন ই-নামজারী িসে ম সকেলর জ  বহার উপেযাগী করা হেয়েছ
এবং সহকারী কিমশনার ( িম) গেণর িশ ণ ইেতামে  শষ হেয়েছ। তােদর স ািদত কায ায়ন করার েযাগ রাখা হেয়েছ।
মিনটিরং ড াশেবাড এর কাজও ইেতামে  ায় সমা । িশ ণ চলাকালীন সকল সহকারী কিমশনার ( িম)-গণেক েয়াজনীয়
িনেদশনা দান করা হেয়েছ। সহকারী কিমশনার ( িম)-গণ এর কাজ িনিবড়ভােব পযেব ণ এবং ায়ন েয়াজন। উে  য,
মাঠ পযােয় সহকারী কিমশনার িমগেণর উ তন ক প  িহেসেব, িবভাগীয় কিমশনার মেহাদয়গণ, জলা শাসক মেহাদয় ও
উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ তােদর কমকা  মিনটিরং কেরন ও েয়াজনীয় িদকিনেদশনা িদেয় থােকন। এে ে  তারা ই-
নামজারী িসে ম এ সহকারী কিমশনার িমগণেক েয়াজনীয় িদকিনেদশনা দান কের শতভাগ ই-নামজারী কায মেক বগবান
ও রাি ত করেত ণ  িমকা পালন করেত পােরন। 

০৩।  এমতাব ায়, ই-নামজারী কায মেক মাঠ পযােয় িনিবড়ভােব পযেব ণ এবং ায়নসহ বগবান ও রাি ত করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৮-১০ -২০ ১৯

িবতরণ :
১) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
২) জলা শাসক (সকল)
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

মাহা দ কাম ল ইসলাম চৗ রী
উপসিচব
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২৮ অে াবর ২০১৯১



২৮ অে াবর ২০১৯সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৩) িম ম ণালয়।

২৮-১০ -২০ ১৯

মাহা দ কাম ল ইসলাম চৗ রী 
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