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২১ জলুাই ২০১৯

৬ াবণ ১৪২৬

িবষয়: জাতীয়জাতীয়  তথতথ   বাতায়েনরবাতায়েনর  অধীেনঅধীেন  বা বািয়তবা বািয়ত  ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ, , অিধদ রঅিধদ র//সং াসং া  ওও  মাঠমাঠ  পযােয়রপযােয়র
অিফসমেূহরঅিফসমেূহর  তথতথ   বাতায়নবাতায়ন  অিধকতরঅিধকতর  উ য়নউ য়ন  ওও  হালনাগাদকরণহালনাগাদকরণ।।

সূ : মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র ১০ জলুাই, ২০১৯ ি . তািরেখর
৩৩.০০.০০০০.১৫২.৯৯.০০৬.১৮.১৬৯ সংখ ক প ।

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত, জানােনা যাে  য, জাতীয় তথ  বাতায়েনর অধীেন বা বািয়ত
ম ণালয়/িবভাগ ও দ র/সং ার তথ  বাতায়ন অিধকতর উ য়ন ও হালনাগাদকরেণর িনিমে  মি পিরষদ িবভাগ
হেত িবেশষ  আেরাপ করা হেয়েছ। তথ  বাতায়ন অিধকতর ব বহারকারীবা বকরণ, তথ -সমৃ করণ এবং
তথ ািদ হালনাগাদকরেণর জ  িনে া  পদে প অ সরণ করার জ  অ েরাধ করা হেয়েছ:
ক) সকল কমকতার ছিব, ফান ন রসহ হালনাগাদ তথ  সংেযাজন করা;
খ) তথ  বাতায়েন 'আইন/নীিতমালা/ াপন/পিরপ ' নামক একিট সবাবে  ম ণালয়/িবভােগর সংি  সকল
আইন, িবিধ, নীিত, াপন, পিরপ , িবধান ও িনেদিশকা ইত ািদ আপেলাড করা;
গ) তথ  বাতায়েনর বাংলা ও ইংেরিজ ভাসেনর তেথ র মেধ  সাম  বজায় রাখা ও মানস ত তথ  সংেযাজন;
ঘ) তথ  বাতায়েন কী কী তথ  ও সবা স িত সংেযাজন করা হেয়েছ তা ব বহারকারীেদর িনকট াতকরেণর
ব ব া হণ;
ঙ) তথ  বাতায়ন ব বহারকারীবা বকরেণর তথ  বাতায়েনর ম া য়াল ও িভিডও গাইডলাইন দেখ বাতায়েনর
তথ -উপা  আপেলাড এবং সি তকরণ; এবং 
চ) তথ  বাতায়ন হালনাগাদকরেণর জ  আওতাধীন দ র/সং ােক িনেদশনা দান এবং িনয়িমত পিরবী ণ।

এমতাব ায়, মৎ  অিধদ রসহ অধীন  সকল দ েরর তথ  বাতায়েনর তথ ািদ আগামী ৭(সাত) কমিদবেসর
মেধ  হালনাগাদকরত: িন া রকারীেক অবিহত করেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  

সংযিু ঃ ১। মি পিরষদ িবভােগর প ;
            ২। মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র প ।

২১-৭-২০১৯

উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/ 
রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ চ াম িবভাগ, িম া/ 
খুলনা িবভাগ, খুলনা/ বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ 
িসেলট িবভাগ, িসেলট/ ময়মনিসংহ িবভাগ, 
ময়মনিসংহ/ রংপুর িবভাগ, রংপুর।

মাঃ ইউ ফ খান
উপ ধান

১



ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২৩.১০.০০১.১৭.১১৬/১(৬৫) তািরখ: ৬ াবণ ১৪২৬
২১ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা মৎ  কমকতা (সকল)-------------------
২) উপেজলা মৎ  কমকতা (সকল)-------------------------

২১-৭-২০১৯

মাহা দ ইকবাল হােসন 
া ামার

২


