জলা কাযালেয় ই- নিথ চা িবষয়ক চক িল
1) অিফেসর নাম, অিফস কাড, শাখার কাড ও অিফেসর পদবীর ম স ক আেছ িকনা?
2) অিফেসর অগােনা াম ঐ অিফেসর চলমাল অগােনা াম একই িকনা তা একজন কমকতােদর ারা
িনি ত করেত হেব।
3) সকল ইউজার তির ও পেদর সােথ ািপং করা আেছ িকনা চক করেত হেব।
4) নিথ তিরর সময় × অিফস কাড, × অিফেসর শাখা কাড, × িজও কাড, × নিথর ধরেণর কাড
স কভােব আসেছ িকনা?
5) প জািরেত প জািরর সবেশষ ারক কাজ করেছ িকনা িনি ত করেত হেব।
6) সার সংে প ক মত কাজ কের িকনা এবং সারসংে েপ সিচব, িতমি (যিদ থােক), মি
(যিদ থােক) আেস িকনা পরী া করেত হেব।
7) নিথর কােড বাংলা ও ইংেরজী সং া দখা যাে িকনা চক করেত হেব।
8) সকল ইউজােরর া র আপেলাড করা আেছ িকনা িনি ত হেত হেব। (150px × 50px)

9)

ড ও অিফস এডিমন ক করা আেছ িকনা চক করেত হেব।

10) সকল ই-ফাইল বহার কারীর ড টপ / াপটেপর াউজার আপেডট িকনা।
11)

বহারকারীর

াপাইল ও স ং ক করা আেছ িকনা?

12) শাখা িভি ক নিথ তির করেত হেব।

ই-নথি থিস্টেম ব্যবহার িহাথিকা

একস্টিি টু ইনফরস্টমশন (এটুআই) প্রাগ্রাম
রধানমন্ত্রীর কার্ যালি

ই-নথি থিস্টেম ব্যবহার িহাথিকা
১. নথির ধরণ তৈথর:
 নথি বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 থিস্টনর বাম থিস্টক নথি ব্যবস্থাপনা বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 নথির ধরণ থনব বাচন করার পর নতুন ধরণ তৈথর বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 থবষস্টির ধরণ ও ধরস্টণর ককাড নম্বর থিস্টে িংরক্ষণ বাটস্টন থিক করস্টৈ যাস্টব।
 ধরণিমূহ বাটস্টন থিক করস্টি তৈথরকৃৈ নথির ধরণিমূহ ৈাথিকা আকাস্টর কিো যাস্টব। ৈাথিকার
ডান পাস্টে উপস্টর
বাটস্টন থিক কস্টরও নতুন ধরণ যুক্ত করা যাস্টব।
২. নথি তৈথর:
 নথি ব্যবস্থাপনা কিস্টক নতুন নথি তৈথর বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 নথির ধরস্টণর পাস্টের ড্রপ ডাউন কমনু কিস্টক নথির ধরণ থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 নথির নম্বর স্বিংথিিভাস্টব পূরণ হস্টব, ৈস্টব িরকার হস্টি কিোস্টন পথরবৈবন করা যাস্টব
 নথির থবষি থিেস্টৈ হস্টব
 নথির কেথণ থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 নথির থবষস্টি আস্টরা থকছু থিেস্টৈ চাইস্টি থববরস্টণ ৈা থিেস্টৈ হস্টব (বাধ্যৈামূিক নি)

বাটস্টন থিক কস্টর িংথিষ্ট নথিস্টৈ যারা কাজ করস্টবন ৈাস্টিরস্টক থনব বাচন
কস্টর িংরক্ষণ করস্টি নথি তৈথর হস্টব।
 তৈথরর পর িকি নথি ৈাথিকাি তৈথরকৃৈ নথিটি পাওিা যাস্টব এবং কিোস্টন কাজ করস্টৈ
চাইস্টি থবস্তাথরৈ বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব।
৩. পত্রজাথর গ্রুপ তৈথর:
 নথি ব্যবস্থাপনা কিস্টক পত্রজাথর গ্রুপ বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 নতুন গ্রুপ তৈথরর জন্য কপস্টজর ডানপাস্টের
বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 পত্রজাথর গ্রুপ অন্তর্ভবথক্তকরণ কপস্টজ গ্রুস্টপর নাম থিেস্টৈ হস্টব [স্টযমন: কজিা প্রোিক (িকি)]
 ই-ফাইি থিস্টেস্টম আস্টেন এমন কাউস্টক গ্রুস্টপ যুক্ত করস্টৈ অথফিার বাোই করুন অপেন কিস্টক
মন্ত্রণািি, থবভাগ, িপ্তর, অথফি, োো থনব বাচন করস্টৈ হস্টব

 োোর িকি পিবী কিোর জন্য ↓োোর নাস্টম থিক করস্টৈ হস্টব
 যাস্টিরস্টক গ্রুস্টপ যুক্ত করস্টৈ হস্টব ৈাস্টির নাস্টমর পাস্টের কচকবস্টে টিক থচহ্ন থিস্টি বাম পাস্টের
ৈাথিকাি ৈার নাম যুক্ত হস্টব এবং পাস্টে কমাট যুক্তকৃৈ পিবীর িংখ্যা
কিোস্টব
 ই-ফাইি থিস্টেস্টম কনই এমন কাউস্টক গ্রুস্টপ যুক্ত করস্টৈ নতুন অথফিার বাটস্টন থিক কস্টর ৈার
নাম, ইস্টমইি, পিবী, োো, কায বািস্টির ৈথ্য থিস্টে
বাটস্টন থিক করস্টি গ্রুস্টপ অন্তর্ভবক্ত
ব্যথক্তবস্টগরব ৈাথিকাি ৈার নাম যুক্ত হস্টব
 িংরক্ষণ বাটস্টন থিক করস্টি পত্রজাথর গ্রুপিমূস্টহ তৈথরকৃৈ গ্রুপ কিোস্টব
 কায বিম অংস্টের
বাটস্টন থিক কস্টর কাউস্টক গ্রুস্টপ যুক্ত বা গ্রুপ কিস্টক বাি কিিা যাস্টব এবং
বাটস্টন থিক কস্টর গ্রুপ থডথিট করা যাস্টব।
৪. গাড ব ফাইি তৈথর:
 নথি ব্যবস্থাপনা কিস্টক গাড ব ফাইস্টি থিক কস্টর গাড ব ফাইস্টির ধরণ অপেস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 নতুন ধরণ তৈথরর জন্য কপস্টজর ডান পাস্টের
বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 ধরস্টণর থবষি থিস্টে িংরক্ষণ করস্টি গাড ব ফাইস্টির ধরস্টণর ৈাথিকাি কিটি প্রিথেবৈ হস্টব
 গাড ব ফাইি আপস্টিাস্টডর জন্য আপস্টিাড গাড ব ফাইি বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 থেস্টরানাস্টমর পাস্টে গাড ব ফাইস্টির নাম থিেস্টৈ হস্টব
 থবষস্টির পাস্টের ড্রপ ডাউন কমনু কিস্টক থবষস্টির ধরণ থনব বাচন করস্টৈ হস্টব

বাটস্টন থিক কস্টর কথিউটাস্টর রথক্ষৈ ফাইি থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 িংরক্ষণ বাটস্টন থিক করস্টি গাড ব ফাইি যুক্ত হস্টব এবং গাড ব ফাইি ৈাথিকাি কিটি পাওিা
যাস্টব।
৫. ডাক নথিস্টৈ উপস্থাপন:
 ডাক অপেন কিস্টক আগৈ ডাক ৈাথিকাি িাকা ডাস্টকর বাম পাস্টে কচকবস্টে
টিক থচহ্ন থিস্টি
ডাক থনব বাচন করস্টৈ হস্টব অিবা পাস্টের থবস্তাথরৈ
বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 ডান পাস্টের নথিস্টৈ উপস্থাপন
বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 কয িব নথিস্টৈ কপে/উপস্থাপন করা যাস্টব ৈার ৈাথিকা প্রিথেবৈ হস্টব
 প্রিথেবৈ ৈাথিকা কিস্টক ডাক িংথিষ্ট নথি থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 িংথিষ্ট নথি থনব বাচন করস্টি ডান পাস্টে কনাট বাোই করুন অপেন প্রিথেবৈ হস্টব

 পূস্টব বর ককান কনাস্টট উপস্থাপন চাইস্টি কিটি থনব বাচন করস্টৈ হস্টব নতুবা নতুন কনাট
থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 িংরক্ষণ বাটস্টন থিক কস্টর হযাঁ অপেস্টন থিক করস্টি ডাকটি নথিস্টৈ উপস্থাথপৈ হস্টব এবং
কনাটাংে ও পত্রাংে পাোপাথে প্রিথেবৈ হস্টব।
৬. স্ব-উস্টযাস্টগ/থনস্টি বথেৈ হস্টি নথি উপস্থাপন:
 নথি কিস্টক িকি নথি ৈাথিকা থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 িংথিষ্ট নথির কায বিম অংস্টে থবস্তাথরৈ
বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 কনাট থিস্টে িংথিষ্ট প্রাপকস্টক কপ্ররণ করস্টৈ হস্টব।
৭. কনাট কিো:
 উপস্থাথপৈ নথির কনাটাংস্টে থবষস্টির পাস্টের বস্টে কনাস্টটর থবষি থিেস্টৈ হস্টব
 প্রাপ্ত পস্টত্রর করফাস্টরস দ থিস্টৈ চাইস্টি কনাস্টটর থনধ বাথরৈ স্থাস্টন কাি বর করস্টে থবস্টবচয পৈাকার পাস্টের
ড্রপ ডাউন কমনু কিস্টক পস্টত্রর নম্বর থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 পত্রাংস্টের ককান পত্রস্টক পৈাকা থহস্টিস্টব ব্যবহার করস্টৈ হস্টি ডান পাস্টের পত্রাংে কিস্টক িংথিষ্ট
পত্র
ওস্টপন করস্টৈ হস্টব
 নম্বস্টরর পাস্টের পৈাকাি
থিক করস্টৈ হস্টব
 পৈাকার রঙ থনব বাচন, কপজ নম্বর প্রিান (শুধু থপথডএফ ফাইস্টির কক্ষস্টত্র প্রস্টযাজয) এবং থেস্টরানাম
কিোর পর পৈাকা িংযুথক্ত অপেস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 এবার কনাস্টটর থনধ বাথরৈ স্থাস্টন কাি বর করস্টে পৈাকার পাস্টের ড্রপ ডাউন কমনু কিস্টক পৈাকার
থেস্টরানাম থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 কনাস্টট পূস্টব বর ককান অনুস্টেি করফাস্টরস দ থহস্টিস্টব থিস্টৈ চাইস্টি কনাস্টটর থনধ বাথরৈ স্থাস্টন কাি বর করস্টে
অনুস্টেস্টির পাস্টের ড্রপ ডাউন কমনু কিস্টক থনধ বাথরৈ অনুস্টেস্টির নম্বর থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 কনাস্টট িংযুথক্ত থিস্টৈ চাইস্টি
বাটস্টন থিক কস্টর থনথি বষ্ট ফাইি যুক্ত কস্টর পাস্টের োথি
বস্টে
িংযুথক্তর নাম থিেস্টৈ হস্টব
 এরপর কনাস্টটর থনধ বাথরৈ স্থাস্টন কাি বর করস্টে িংযুক্ত-করফ এর পাস্টের ড্রপ ডাউন কমনু কিস্টক
িংযুথক্ত থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 গাড ব ফাইি কিস্টক করফাস্টরস দ থিস্টৈ কনাট কিোর বস্টের উপস্টর
বাটস্টন থিক করস্টি
গাড ব ফাইস্টি ৈাথিকা প্রিথেবৈ হস্টব। ৈাথিকা কিস্টক থনথি বষ্ট ফাইস্টির ডান পাস্টের
বাটস্টন
থিক কস্টর িকি কপজ অিবা থনথি বষ্ট কপজ নম্বর থিস্টি
বাটস্টন থিক করস্টি গাড ব ফাইি
কিস্টক করফাস্টরস দ যুক্ত হস্টব।

 কনাস্টট থডফল্ট থিদ্ধান্ত ব্যবহার করস্টৈ কনাস্টটর থনধ বাথরৈ স্থাস্টন কাি বর করস্টে থিদ্ধাস্টন্তর পাস্টের ড্রপ
ডাউন কমনু কিস্টক থিদ্ধান্ত থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 অনুস্টেি কিো িিন্ন হস্টি
বাটস্টন থিক কস্টর অনুস্টেি িংরক্ষণ করস্টৈ হস্টব
 নতুন অনুস্টেি থিেস্টৈ
বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব
 পরবৈী প্রাপস্টকর থনকট কপ্ররণ করস্টৈ
বাটস্টন থিক কস্টর িংথিষ্ট প্রাপক
থনব বাচস্টনর পর
বাটস্টন থিক করস্টি নথিটি পরবৈী প্রাপস্টকর থনকট চস্টি যাস্টব
 িংথিষ্ট পাপস্টকর নাম ৈাথিকাি না পাওিা কগস্টি
বাটস্টন থিক কস্টর
িংথিষ্ট ব্যথক্তস্টক নথিস্টৈ অনুমথৈ প্রিান কস্টর
বাটস্টন থিক করস্টি
ৈাথিকাি ৈার নাম পাওিা যাস্টব
৮. পস্টত্রর েিড়া তৈথর:
 কনাটানুস্টেি িংরক্ষস্টণর পর কনাস্টটর উপস্টর থৈনটি বাটন
যুক্ত হস্টব। সূত্র
োড়া েিড়া পত্র তৈথরর জন্য অনুস্টেস্টির বাটনগুস্টিার িবুজ বাটস্টন
থিক করস্টৈ হস্টব
 সূত্রিহ (পূস্টব বর ককান পস্টত্রর স্মারক নম্বর সূত্র থহস্টিস্টব ব্যবহার করস্টৈ চাইস্টি) েিড়া পত্র তৈথর
করস্টৈ পস্টত্রর পাস্টের থৈনটি বাটন কিস্টক িবুজ বাটস্টন
থিক করস্টৈ হস্টব
 পস্টত্রর ধরস্টণর পাস্টে ড্রপ ডাউন কমনু কিস্টক পস্টত্রর ধরণ থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 প্রস্টযাজয কক্ষস্টত্র অগ্রাথধকার ও কগাপনীিৈা থনব বাচন করস্টৈ হস্টব।

বাটস্টন থিক কস্টর পস্টত্রর অনুস্টমািনকারী (স্বাক্ষরকারী) থনব বাচন করস্টৈ হস্টব

বাটস্টন থিক কস্টর কপ্ররক (অনুথিথপ এনস্টডাি বকারী) থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 পস্টত্রর অনুস্টমািনকারী এবং কপ্ররক একই ব্যথক্ত হস্টি শুধু অনুস্টমািনকারী থনব বাচন করস্টিই হস্টব


বাটস্টন থিক কস্টর পস্টত্রর প্রাপক থনব বাচন করস্টৈ হস্টব


বাটস্টন থিক কস্টর এক বা একাথধক অনুথিথপ প্রাপক থনব বাচন করস্টৈ হস্টব
 পস্টত্রর থবষি ও স্মারক নম্বর ঠিক করস্টৈ হস্টব
 পস্টত্রর বথডস্টৈ
বাটস্টন থিক কস্টর পস্টত্রর বথডস্টৈ িিািনা করস্টৈ হস্টব
 ওিাড ব ফাইস্টির কিো কথপ কস্টর পস্টত্রর বথডস্টৈ কপে করা যাস্টব
 পস্টত্রর বথডস্টৈ কিো ও িিািনা কেষ হস্টি
বাটস্টন থিক করস্টৈ হস্টব

বাটস্টন থিক কস্টর পত্রটি িংরক্ষণ করস্টৈ হস্টব এবং পত্রটি পত্রাংে পাস্টে েিড়া
থহস্টিস্টব প্রিথেবৈ হস্টব
 িবস্টেস্টষ
বাটস্টন থিক কস্টর নথিটি (স্টনাট ও েিড়া পত্রিহ) পরবৈী প্রাপস্টকর
থনকট কপ্ররণ করস্টৈ হস্টব।

৯. েিড়া পত্র অনুস্টমািন:
 অনুস্টমািনকারীর থনকট নথি এস্টি টিক বেিহ
পাঁচটি বাটন পাস্টবন

বাটস্টন থিক কস্টর েিড়া পত্র থপ্রন্ট করা যাস্টব

বাটস্টন থিক কস্টর পস্টত্র কক কী পথরবৈবন কস্টরস্টেন ৈা কিো যাস্টব

বাটস্টন থিক কস্টর েিড়া পত্র মুস্টে কফিা যাস্টব
 প্রস্টিাজন হস্টি েিড়া পত্র কিখুন
বাটস্টন থিক কস্টর প্রস্টিাজনীি িিািনা কস্টর িংরক্ষণ
করস্টৈ হস্টব
 িবস্টেস্টষ
বাটস্টন টিক থচহ্ন থিস্টি েিড়া অনুস্টমািন করস্টৈ হস্টব
১০. পত্র জাথর:
 অনুস্টমািনকারী এবং কপ্ররক একই ব্যথক্ত হস্টি েিড়া পত্র অনুস্টমািস্টনর পর থৈথন পত্রজাথর
বাটন পাস্টবন
 অনুস্টমািনকারী এবং কপ্ররক থভন্ন ব্যথক্ত হস্টি অনুস্টমািস্টনর পর অনুস্টমািনকারী কপ্ররস্টকর থনকট
নথি কপ্ররণ করস্টবন
 কপ্ররক েিড়া পস্টত্র পত্রজাথর
বাটনিহ নথিটি পাস্টবন
 শুধু কপ্ররকই পত্রজাথর
বাটন পাস্টবন। অনুস্টমািনকারী এবং কপ্ররক একই ব্যথক্ত হস্টি
অনুস্টমািনকারী অনুস্টমািস্টনর পর পত্রজাথর
বাটন পাস্টবন। অন্য ককউ পত্র জাথর বাটন
পাস্টবন না বা পত্র জাথর করস্টৈ পারস্টবন না
 পত্র জাথর বাটস্টন থিক করস্টি পত্রটি জাথর হস্টব এবং কনাটাংস্টে জাথর নম্বর বিস্টব
 পত্র জাথরর পর নথিটি োোি কপ্ররণ করস্টৈ হস্টব।
১১. কনাট থনষ্পন্ন:
 নথি অনুস্টমািস্টনর পর অিবা পত্রজাথর করার পর থযথন নথিস্টৈ কনাস্টটর কায বিম শুরু কস্টরথেস্টিন
ৈার কাস্টে নথিটি আিার পর দুটি বাটন
পাস্টবন
 কনাট থনষ্পন্ন বাটস্টন থিক করস্টি কনাটটি থনষ্পন্ন হস্টব এবং ৈার স্বাক্ষর পড়স্টব
 ঐ নথিস্টৈ আর ককান কপথডং কনাট না িাকস্টি নথিটি স্বিংথিিভাস্টব িকি নথি ৈাথিকাি চস্টি
যাস্টব।

অফিস এডফিন ম্যানুয়াল
১) কিমকর্মা ব্যবস্থাপনাাঃ
(ক) অফিস কিমকর্মার র্াফলকাাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>অফিস কিমকর্মার র্াফলকা’য় ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর
সকল ই-নফি ব্যবহারকারীর র্থ্য (ছফব, নাি, মিাবাইল, ইয়িইল, পদফব, মসকশন, ইউজার আইফড, স্বাক্ষর) মদখয়র্ পায়রন। এছাড়া ফর্ফন
নাি (বাাংলা)/লিইন আইফড/য়িাবাইল/জার্ীয় পফরচয়পত্র ফদয়য় ইউজার
করয়র্ পায়রন। যফদ নতুন মযািদানকৃর্ কিমকর্মাকিমচারীয়ক অনুসন্ধান কয়র র্াঁর ইউজার আইফড পাওয়া যায়, র্াহয়ল মস ইউজার আইফড ফনয়য় দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>অফিস
কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা’য় ফিয়য় ঐ ইউজারয়ক অফিসটির এক বা একাফিক পয়দ এসাইন করা যায়ব। আর যফদ নতুন মযািদানকৃর্ কিমকর্মাকিমচারীয়ক অনুসন্ধান কয়র পাওয়া না যায়, র্াহয়ল ফর্ফন দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>অফিস কিমকর্মার র্াফলকা’র উপয়রর ডান
পায়শর বাটয়ন ফিক কয়র ইউজার আইফড খুলয়র্ পারয়বন।
নতুন আইফড মখালার মক্ষয়ত্র আবফিক ফবষয়গুয়লা ( ) হয়লাাঃ (i) নাি (বাাংলা); (ii) জন্ম র্াফরখ (জন্মর্াফরয়খ ফিক করয়ল একটি
কযায়লন্ডার ওয়পন>>উপয়র িায়স ফিক>>সায়লর উপর ফিক>>বাি-ডায়ন ফিয়য় প্রর্যাফশর্ সায়লর মরঞ্জ আনা>>প্রর্যাফশর্ সায়লর
উপর ফিক>>প্রর্যাফশর্ িায়সর উপর ফিক>>প্রর্যাফশর্ র্াফরয়খর উপর ফিক কয়র জন্মর্াফরখ মদয়া যায়ব); (iii) জার্ীয় পফরচয়পত্র
নম্বর (১৭ ফডফজয়টরাঃ ৪ ফডফজয়টর জন্মসাল+১৩ ফডফজয়টর আইফড), র্য়ব স্মাট ম কাড ম হয়ল এটুআই’র সাংফিষ্ট মিাকাল পয়য়ন্ট এর সায়ি
মযািায়যাি করয়র্ হয়ব; (iv) ব্যফিির্ মিাবাইল নম্বর; (v) মপশাির্ র্থ্য (কযাডার/নন কযাডার/জনপ্রফর্ফনফি), কযাডার সাফভময়সর হয়ল
ও মিয়জয়টড কযাডার সাফভমস আইফড িাকয়ল ‘পফরফচফর্ নম্বর’ এর সাংফিষ্ট পপ বয়ে মস পফরফচফর্ নম্বর ফদয়র্ হয়ব, র্য়ব কযাডার সাফভময়সর
ফকন্তু মিয়জয়টড কযাডার সাফভমস আইফড না িাকয়ল ‘পফরফচফর্ নম্বর’ এর সাংফিষ্ট পপ বয়ের উপয়রর টিক ফচহ্ন তুয়ল ফদয়র্ হয়ব; (vi)
ফনজ দপ্তর/শাখা, (vii) ঐ দপ্তর/শাখায় পদফব। আবফিক এ ফবষয়গুয়লা ফদয়য়
বাটয়ন ফিক করয়ল ইউজার আইফড তর্ফর হয়য়
যায়ব ও অফিস কিমকর্মার র্াফলকায় পাওয়া যায়ব।
এছাড়া অফিস এডফিন, দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>অফিস কিমকর্মার র্াফলকা’র উপয়রর ডান পায়শর বাটয়ন ফিক কয়র ইউজার
র্াফলকা ফপ্রন্ট করয়র্ পারয়বন, র্য়ব এটা শুধু মপজফভফিক হয়ব। সকল ইউজায়রর র্াফলকা একসায়ি পাওয়ার জন্য, দপ্তর>>কিমকর্মা
ব্যবস্থাপনা>>অফিস কিমকর্মার র্াফলকা’র উপয়রর ডান পায়শর
বাটয়ন ফিক কয়র এয়েল ফশয়ট ইউজায়রর র্াফলকা এেয়পাট ম
করা যায়ব।
(খ) অফিস কিমকর্মা ব্যবস্থাপনাাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>অফিস কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা’য় ফিয়য় ময মকান
অফিয়সর ইউজায়রর লিইন আইফড বা জার্ীয় পফরচয়পত্র নম্বর ফদয়য় ইউজার
করয়র্ পারয়বন। অনুসন্ধায়ন ইউজায়রর
ব্যফিির্ র্থ্য (নাি, ইয়িইল আইফড, মিাবাইল নম্বর) ও বর্মিান অফিস, পদফব ও শাখা মদখায়ব। এর সায়ি ফনজ অফিয়সর ইউজায়রর
মক্ষয়ত্র অফিস এডফিন একটি কায মক্রি বাটন পায়বন, ফকন্তু অন্য অফিয়সর ইউজায়রর মক্ষয়ত্র এটি পায়বন না।
মকান ইউজার একটি অফিস মিয়ক বদফল হয়য় মিয়ল/ঐ অফিয়সর মকান পদ মিয়ক অব্যাহফর্ মপয়ল মস অফিস এডফিন উি ইউজারয়ক
মস অফিস/পদ মিয়ক ফরফলজ করয়র্ পারয়বন। এজন্য অফিস এডফিন, দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>অফিস কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা’য়
ফিয়য় মস ইউজায়রর লিইন আইফড বা জার্ীয় পফরচয়পত্র নম্বর ফদয়য় অনুসন্ধায়নর পর ইউজায়রর সাংফিষ্ট অফিস, পদফব ও শাখা’র ডান
পায়শর ‘কায মক্রি’ অাংয়শর ফনয়চর
পপ বয়ে ফিক কয়র কযায়লন্ডায়র মশষ কায ম ফদবস ফদয়য় ডান পায়শর বাটয়ন ফিক
করয়বন। এয়র্ মস ইউজার ঐ অফিস/পদ মিয়ক ফরফলজড হয়য় যায়বন, ইউজায়রর ব্যফিির্ র্য়থ্যর ফনয়চ মস পদফব আর মদখায়ব না।
আবার অফিস এডফিন মকান ইউজারয়ক র্াঁর অফিয়সর এক বা একাফিক পয়দ এসাইন করয়র্ পারয়বন। এজন্য অফিস এডফিন,
দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>অফিস কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা’য় ফিয়য় মস ইউজায়রর লিইন আইফড বা জার্ীয় পফরচয়পত্র নম্বর ফদয়য়
অনুসন্ধায়নর পর ফনয়চ মলাডকৃর্ র্াঁর অফিয়সর সাাংিঠফনক কাঠায়িার ময পয়দ এসাইন করয়র্ চায়েন, মস পয়দর বাি পায়শর বাটয়ন
ফিক করয়বন। র্ারপর ডান পায়শ
পাওয়া যায়ব। ময পয়দ এসাইন করা হয়ব, মস পয়দ ঐ ইউজার যফদ মূল দাফয়য়ে
িায়কন, র্খন এ
এর মকান টাইপ ফসয়লক্ট করার প্রয়য়াজন মনই। র্য়ব মস ইউজার ঐ পয়দ ভারপ্রাপ্ত/চলফর্
দাফয়ে/অফর্ফরি দাফয়ে/প্রফর্কল্প ফহয়সয়ব িাকয়ল মস অনুযায়ী অফিস এডফিন টাইপ ফসয়লক্ট কয়র ফদয়বন। এরপর ডানপায়শর
পপ বয়ে ফিক কয়র কযায়লন্ডায়র ঐ পয়দ ইউজায়রর মযািদায়নর র্াফরখ ফদয়য় ডান পায়শর
বাটয়ন ফিক করয়বন।
এয়র্ মস ইউজার ঐ পয়দ এসাইনড হয়য় যায়বন, ইউজায়রর ব্যফিির্ র্য়থ্যর ফনয়চ মস পদফব মদখায়ব।
--- একসেে টু ইনফরসেশন (এটুআই) প্রোগ্রোে, রধোনেন্ত্রীর কোর্ যোলয়

(ি) সার সাংয়ক্ষপ ব্যবস্থাপনা (িন্ত্রণালয়/ফবভায়ির মক্ষয়ত্র প্রয়যাজয): মকান িন্ত্রণালয়/ফবভায়ির দাফয়য়ে িাকা িাননীয়
িন্ত্রী/প্রফর্িন্ত্রী/উপিন্ত্রী ও ফসফনয়র সফচব/সফচব িয়হাদয় কর্তক
ম িহািান্য রাষ্ট্রপফর্/িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর ফনকট সারসাংয়ক্ষপ মপ্ররয়ণর জন্য
অফিস এডফিন, দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>সার সাংয়ক্ষপ ব্যবস্থাপনা’য় ফিয়য় িাননীয় িন্ত্রী/প্রফর্িন্ত্রী/উপিন্ত্রী ও ফসফনয়র
সফচব/সফচব িয়হাদয়য়র নায়ির পায়শর সাংফিষ্ট মরফডও বাটন ( ) ফসয়লক্ট কয়র ফনয়চ
বাটয়ন ফিক কয়র সাংরক্ষণ করয়বন।
সারসাংয়ক্ষপ এর কাভার মপয়জ এ ফসয়লকশন অনুযায়ী নাি ও পদফব মদখায়ব এবাং র্াঁয়দর অনুয়িাদনক্রয়ি সারসাংয়ক্ষপ মপ্ররণ করা যায়ব।
(ঘ) লিইন র্থ্যাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>লিইন র্থ্য’মর্ ফিয়য় শাখা/পদফবফভফিক লিইন র্থ্য মদখয়র্
পারয়বন। এ মপয়জ ফডিল্টভায়ব ঐ অফিয়সর সকল ইউজায়রর ির্ ০৭ (সার্) ফদয়নর লিইন র্থ্য মদখা যায়ব। এছাড়া অফিস এডফিন,
অফিস-শাখা-পদবী’র ফনয়চর সব ময়শষ ০৭ (সার্) ফদয়নর র্াফরয়খর মরয়ঞ্জ ফিক কয়র ‘আজ/ির্কাল/সব ময়শষ ৩০ ফদন/এই িাস/ির্
িায়স/কাস্টি ফবন্যাস’ কযাটািফর ফসয়লক্ট কয়রও র্াঁর অফিয়সর ইউজায়রর লিইন র্থ্য মদখয়র্ পারয়বন ও ফকয়বায়ড ম Ctrl+P মচয়প ফপ্রন্ট
করয়র্ পারয়বন, র্য়ব এটা শুধু মপজফভফিক হয়ব।
(ঙ) অফিস ডযাশয়বাড ম মদখার অনুিফর্প্রাপ্ত কিমকর্মাাঃ একজন ইউজার র্াঁর
এ ফিক কয়র র্াঁর ব্যফিির্ ডযাশয়বাড ম মদখয়র্ পান।
ফকন্তু অফিস প্রিান এর ব্যফর্ক্রি, অফিস প্রিান র্াঁর
এ ফিক কয়র র্াঁর অফিয়সর সকল শাখার ডযাশয়বাড ম মদখয়র্ পান। অফিস
এডফিন, অফিস প্রিায়নর সায়ি আয়লাচনা সায়পয়ক্ষ ময ইউজারয়ক অফিস ডযাশয়বাড ম মদখার অনুিফর্ প্রদান করয়র্ চান, দপ্তর>>কিমকর্মা
ব্যবস্থাপনা>>অফিস ডযাশয়বাড ম মদখার অনুিফর্প্রাপ্ত কিমকর্মা’য় ফিক কয়র মস ইউজায়রর নায়ির বাি পায়শর বাটন ফসয়লক্ট কয়র
ফনয়চর
বাটয়ন ফিক করয়ল মস ইউজার অফিস ডযাশয়বাড ম মদখার অনুিফর্প্রাপ্ত হয়বন। একাফিক ইউজারয়কও অফিস ডযাশয়বাড ম
মদখার অনুিফর্ প্রদান করা যায়ব।
(চ) অফিস কিমকর্মায়দর ইাংয়রফজ পদবী সাংয়শািনাঃ ই-নফি ফসয়স্টয়ি বাাংলার পাশাপাফশ ইাংয়রফজয়র্ও পত্র জাফর করা যায়। এজন্য খসড়া
পত্র তর্ফরর সিয় পয়ত্রর ভাষা ইাংয়রফজ ফসয়লক্ট কয়র ফদয়র্ হয়। ফকন্তু অফিস কিমকর্মায়দর পদফব বাাংলার পাশাপাফশ ইাংয়রফজয়র্ মদয়া না
িাকয়ল ইাংয়রফজয়র্ পত্র জাফর করা সম্ভব নয়। অফিস এডফিন, দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>অফিস কিমকর্মায়দর ইাংয়রফজ পদবী
সাংয়শািন এ মিয়ল র্াঁর অফিয়সর সকল ইউজায়রর বাাংলায় পদফব মদখা যায়ব। অফিস এডফিন, প্রয়র্যকটি পদফবর ডান পায়শর
এ ফিক কয়র ‘পদবী পফরবর্মন করুন’ এর ফনয়চর
পপ বয়ে ইাংয়রফজয়র্ পদফব ফদয়য় ফনয়চর
বাটয়ন ফিক
কয়র ইাংয়রফজয়র্ পদফব সাংরক্ষণ করয়বন।
(ছ) শাখার নাি ফবহীন পত্রজাফর খসড়াাঃ ই-নফি ফসয়স্টয়ি মকান অফিস খসড়া পত্র তর্ফরর সিয় ‘প্রাপক/অনুফলফপ’ বাছাই করার জন্য
‘অফিসার বাছাই করুন’ এ ফিয়য় প্রাপক ফসয়লক্ট করয়ল পয়ত্রর বফডয়র্ ঐ প্রাপয়কর পদফব, শাখা ও অফিয়সর নাি মদখায়। ফকন্তু সকল
পদফবর মক্ষয়ত্র শাখার নাি প্রয়য়াজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বাাংলায়দশ কাফরিফর ফশক্ষা মবায়ড ম মচয়ারম্যান ও সফচব দুইটি পদ রয়য়য়ছ।
অন্য মকান অফিস এ অফিয়স পত্র মপ্ররয়ণর জন্য খসড়া পয়ত্রর প্রাপয়কর ‘অফিসার বাছাই করুন’ এ ফিয়য় বাাংলায়দশ কাফরিফর ফশক্ষা
মবায়ড মর মচয়ারম্যান ফকাংবা সফচব পদফব ফসয়লক্ট করয়ল পয়ত্রর বফডয়র্ প্রাপক/অনুফলফপ যিাক্রয়ি মদখায়বাঃ মচয়ারম্যান, মচয়ারম্যায়নর
দপ্তর, বাাংলায়দশ কাফরিফর ফশক্ষা মবাড ম ও সফচব, সফচয়বর দপ্তর, বাাংলায়দশ কাফরিফর ফশক্ষা মবাড ম। ফকন্তু উভয়য়ক্ষয়ত্রই প্রাপয়কর শাখার
নাি অি মাৎ মচয়ারম্যায়নর দপ্তর/ সফচয়বর দপ্তর এর মকান প্রয়য়াজনীয়র্া মনই। মকান অফিস ই-নফি ফসয়স্টয়ি এর মকান্ মকান্ পদফবর জন্য
শাখার নাি মদখায়ব আর মকান্ মকান্ পদফবর জন্য শাখার নাি মদখায়ব না, র্া ফসয়লক্ট কয়র ফদয়ল এ সিস্যা আর িাকয়ব না।
অফিস এডফিন, দপ্তর>>কিমকর্মা ব্যবস্থাপনা>>শাখার নাি ফবহীন পত্রজাফর খসড়া’য় মিয়ল র্াঁর অফিয়সর সকল ইউজায়রর নাি ও
পদফব মদখয়র্ পায়বন। ই-নফি ফসয়স্টয়ি অন্য অফিস মিয়ক ফনজ অফিয়স জাফরকৃর্ পয়ত্র শাখার নাি মদখায়ব ফকনা এ ফসদ্ধায়ের মপ্রফক্ষয়র্
ফনজ অফিয়সর সকল পদফবর ডান পায়শ ফডিল্টভায়ব
ফসয়লক্ট করা িায়ক। অন্য অফিস মিয়ক ফনজ অফিয়স জাফরকৃর্ পয়ত্র ফনজ
অফিয়সর ময সকল পদফবর মক্ষয়ত্র শাখার নাি মদখায়নার প্রয়য়াজন মনই, অফিস এডফিন মস সকল পদফবর ডান পায়শর
এর ডায়নর
সাদা ফিয়ে (
) ফিক করয়ল
ফপ্রফভউ আসয়ব। র্ারপর ফনয়চর
বাটয়ন ফিক করয়ল অন্য অফিস মিয়ক ফনজ
অফিয়স জাফরকৃর্ পয়ত্র মস সকল পদফবর শাখা আর মদখায়ব না।

২) অফিস মসটআপাঃ
(ক) অফিস প্রিানাঃ সািারণর্ একটি অফিস মিয়ক আয়রকটি অফিয়সর প্রিান বরাবর পত্র মপ্ররণ করা হয়। ই-নফি ফসয়স্টয়ি মকান অফিস
খসড়া পত্র তর্ফরর সিয় ‘প্রাপক/অনুফলফপ’ বাছাই করার জন্য ‘অফিসার বাছাই করুন’ এ ফিয়য় প্রাপক ফসয়লক্ট করয়ল পয়ত্রর বফডয়র্ ঐ
প্রাপয়কর পদফব, শাখা ও অফিয়সর নাি মদখায়। ফকন্তু অফিস প্রিায়নর মক্ষয়ত্র শাখার নাি প্রয়য়াজন হয় না।
--- একসেে টু ইনফরসেশন (এটুআই) প্রোগ্রোে, রধোনেন্ত্রীর কোর্ যোলয়

উদাহরণস্বরূপ, মকান অফিস জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়য়র ফসফনয়র সফচব বরাবর পত্র মপ্ররয়ণর জন্য খসড়া পয়ত্রর প্রাপয়কর/অনুফলফপর
‘অফিসার বাছাই করুন’ এ ফিয়য় জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়য়র ‘ফসফনয়র সফচব’ পদফব ফসয়লক্ট করয়ল পয়ত্রর বফডয়র্ প্রাপক মদখায়বাঃ ফসফনয়র
সফচব, ফসফনয়র সফচয়বর দপ্তর, জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়। ফকন্তু প্রাপক অফিস প্রিান হয়ল শাখার নাি অি মাৎ ‘ফসফনয়র সফচয়বর দপ্তর’ এর
মকান প্রয়য়াজনীয়র্া মনই। মকান অফিস ই-নফি ফসয়স্টয়ি মস অফিয়সর ‘অফিস প্রিান’ ফসয়লক্ট কয়র ফদয়ল এ সিস্যা আর িাকয়ব না।
অফিস প্রিান, দপ্তর>>অফিস মসটআপ>>অফিস প্রিান এ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর সকল ইউজায়রর নাি, পদফব ও মসকশন মদখয়র্ পায়রন।
ময ইউজার অফিস প্রিান, অফিস এডফিন মস ইউজায়রর নায়ির বাি পায়শর মরফডও বাটন ( ) ফসয়লক্ট কয়র ফনয়চর
বাটয়ন
ফিক কয়র র্াঁয়ক ঐ অফিয়সর ‘অফিস প্রিান’ ফহয়সয়ব ফসয়লক্ট করয়র্ পারয়বন। মযয়হতু মকান অফিয়স ‘অফিস প্রিান’ একজনই, র্াই
একাফিক ইউজারয়ক অফিস প্রিান ফহয়সয়ব ফসয়লক্ট করা যায়ব না।
(খ) অফিস ফ্রন্ট মডস্কাঃ মকান নািফরক, “ই-নফির URL (nothi.gov.bd) এ ফিয়য় নািফরক কন মার>>আয়বদন করুন” এ ফিক কয়র
ফকাংবা “অনলাইন িিমস মপাট মায়লর URL (online.forms.gov.bd)” এ ফিয়য় ময মকান সরকাফর অফিয়স র্াঁর ব্যফিির্ আয়বদন করয়র্
পায়রন। এ িরয়নর নািফরক আয়বদনগুয়লা ময অফিয়স আয়বদন করা হয়য়য়ছ মস অফিয়সর ফ্রন্ট মডস্ক এর কায়ছ অনলাইয়ন চয়ল যায়ব ও
সয়ে সয়ে নািফরক একটি আয়বদয়নর রফশদ নম্বর পায়বন। অনলাইয়ন নািফরক আয়বদন গ্রহণ করার জন্য র্াই প্রয়র্যক অফিয়স ‘অফিস
ফ্রন্ট মডস্ক’ ফসয়লক্ট কয়র মদয়া প্রয়য়াজন।
অফিস এডফিন, দপ্তর>>অফিস মসটআপ>>অফিস ফ্রন্ট মডস্ক এ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর সকল ইউজায়রর নাি, পদফব ও মসকশন মদখয়র্
পায়রন। ময ইউজারয়ক অফিস ফ্রন্ট মডস্ক ফহয়সয়ব দাফয়ে অপমণ করা হয়ব, অফিস এডফিন মস ইউজায়রর নায়ির বাি পায়শর মরফডও বাটন
( ) ফসয়লক্ট কয়র ফনয়চর
বাটয়ন ফিক কয়র র্াঁয়ক ঐ অফিয়সর ‘অফিস ফ্রন্ট মডস্ক’ ফহয়সয়ব দাফয়ে অপমণ করয়র্ পারয়বন।
একাফিক ইউজারয়ক অফিস ফ্রন্ট মডস্ক ফহয়সয়ব দাফয়ে অপমণ করা যায়ব না।
(ি) অফিস র্থ্য সাংয়শািনাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>অফিস মসটআপ>>অফিস র্থ্য সাংয়শািন এ ফিয়য় সাংফিষ্ট পপ বয়ে র্াঁর অফিয়সর
অবস্থান অনুযায়ী ফবভাি, মজলা, উপয়জলা, ইউফনয়ন এবাং দাপ্তফরক ঠিকানা, মিান, মিাবাইল, িযাে, ইয়িইল, ওয়য়বসাইট ও ফডফজটাল
নফি নম্বয়রর প্রিি ০৮ (আট) ফডফজট ফদয়য় ফনয়চর
বাটয়ন ফিক কয়র সাংরক্ষণ করয়বন। মযয়হতু, একটি অফিয়সর সকল নফির
জন্য ফডফজটাল নফি নম্বয়রর প্রিি ০৮ (আট) ফডফজট একই, র্াই ইউজারয়ক প্রয়র্যক নতুন নফি মখালার জন্য বারবার এ ০৮ (আট)
ফডফজট মদয়ার প্রয়য়াজন মনই। অফিস এডফিন ফডফজটাল নফি নম্বয়রর প্রিি ০৮ (আট) ফডফজট এখায়ন মসট কয়র ফদয়ল র্াঁর অফিয়সর
সকল ইউজার ১৮ (আঠার) ফডফজয়টর ফডফজটাল নফি নম্বয়রর প্রিি ০৮ (আট) ফডফজট স্বয়াংফক্রয়ভায়ব মপয়য় যায়বন। উয়েখ্য, ফডফজটাল
নফি নম্বয়রর প্রিি ০৮ (আট) ফডফজট সম্পয়কম িারণা মপয়র্ সফচবালয় ফনয়দ মশিালা, ২০১৪ এর ১৫, ১৬, ৭১, ৭২ নাং পৃষ্ঠা ও বাাংলায়দশ
পফরসাংখ্যান ব্যযয়রা’র ওয়য়বসাইট মদখা মযয়র্ পায়র।
(ঘ) অফিস শাখাাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>অফিস মসটআপ>>অফিস শাখা’য় ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর সকল শাখার নাি ও ফি মদখয়র্
পায়রন, ফকন্তু মকান কায মক্রি গ্রহণ করয়র্ পায়রন না। র্য়ব সাাংিঠফনক কাঠায়িা’মর্ নতুন মকান শাখা যুি করয়র্ হয়ল ফকাংবা ফি’মর্
মকান শাখার মপয়রন্ট পফরবর্মন করয়র্ হয়ল এটুআই’র সাংফিষ্ট মিাকাল পয়য়য়ন্টর সায়ি মযািায়যাি করয়র্ হয়ব ফকাংবা নফি মিসব্যক গ্রুয়প
মপাস্ট করয়র্ হয়ব।
(ঙ) অফিস কাঠায়িাাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>অফিস মসটআপ>>অফিস কাঠায়িা’মর্ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর সাাংিঠফনক কাঠায়িা অি মাৎ
অফিয়সর সকল শাখা ও শাখািীন পদফবসমূহ মদখয়র্ পায়রন, ফকন্তু মকান কায মক্রি গ্রহণ করয়র্ পায়রন না। র্য়ব সাাংিঠফনক কাঠায়িা’মর্
নতুন মকান পদ যুি করয়র্ হয়ল/একই পয়দর সাংখ্যা বাড়ায়র্ হয়ল/পদফব ফরয়নি করয়র্ হয়ল এটুআই’র সাংফিষ্ট মিাকাল পয়য়য়ন্টর সায়ি
মযািায়যাি করয়র্ হয়ব ফকাংবা নফি মিসব্যক গ্রুয়প মপাস্ট করয়র্ হয়ব।
এয়ক্ষয়ত্র একটি ফবষয় মখয়াল রাখা প্রয়য়াজন যা উদাহরণ ফদয়য় ব্যঝা মযয়র্ পায়র।
উদাহরণ-১: িরা যাক, মকান িন্ত্রণালয়য়র একটি শাখায় ‘উপসফচব’ পয়দ একজন উপসফচব কিমরর্ আয়ছন। ফকছুফদন পর ফর্ফন পয়দান্নফর্
মপয়য় ‘যুগ্মসফচব’ হয়লন ফকন্তু ঐ একই শাখায় একই দাফয়য়ে ফর্ফন কাজ করয়বন। এখন ঐ শাখায় যফদ বর্মিান ‘উপসফচব’ পদফবর সায়ি
একটি ‘যুগ্মসফচব’ পদ মখালা হয় এবাং অফিস এডফিন যফদ মস ইউজারয়ক ঐ ‘উপসফচব’ পদ মিয়ক ফরফলজ কয়র ‘যুগ্মসফচব’ পয়দ এসাইন
কয়র মদন, র্াহয়ল ফর্ফন নফিয়র্ ‘উপসফচব’ পয়দর আয়ির কাজগুয়লা আর মদখয়র্ পায়বন না। এয়ক্ষয়ত্র করণীয় হয়লা, অফিস এডফিন ঐ
শাখার ‘উপসফচব’ পদয়ক ফরয়নি কয়র ‘যুগ্মসফচব’ করার জন্য এটুআই’র সাংফিষ্ট মিাকাল পয়য়য়ন্টর সায়ি মযািায়যাি করয়বন ফকাংবা
নফি মিসব্যক গ্রুয়প মপাস্ট করয়বন।
--- একসেে টু ইনফরসেশন (এটুআই) প্রোগ্রোে, রধোনেন্ত্রীর কোর্ যোলয়

উদাহরণ-২: িরা যাক, মজলা র্থ্য অফিস, ঢাকা’য় একজন ইউজার ‘মজলা র্থ্য অফিসার’ পয়দ কিমরর্ আয়ছন। ফকছুফদন পর ঐ ইউজার
বদফল হয়য় অন্যত্র চয়ল মিয়লন ও অফিস এডফিন র্াঁয়ক মস পদ মিয়ক ফরফলজ কয়র ফদয়লন। বর্মিায়ন মস অফিয়স একজন ‘ফসফনয়র মজলা
র্থ্য অফিসার’ মযািদান করয়লন। এখন ঐ অফিয়স যফদ বর্মিান ‘মজলা র্থ্য অফিসার’ পদফবর সায়ি একটি ‘ফসফনয়র মজলা র্থ্য
অফিসার’ পদ মখালা হয় এবাং ঐ ইউজারয়ক মস ‘ফসফনয়র মজলা র্থ্য অফিসার’ পয়দ এসাইন করা হয়, র্াহয়ল ফর্ফন নফিয়র্ ‘মজলা র্থ্য
অফিসার’ পয়দর আয়ির কাজগুয়লা মদখয়র্ পায়বন না। এয়ক্ষয়ত্র করণীয় হয়লা, অফিস এডফিন ঐ অফিয়সর ‘মজলা র্থ্য অফিসার’ পদয়ক
ফরয়নি কয়র ‘ফসফনয়র মজলা র্থ্য অফিসার’ করার জন্য এটুআই’র সাংফিষ্ট মিাকাল পয়য়য়ন্টর সায়ি মযািায়যাি করয়বন ফকাংবা নফি
মিসব্যক গ্রুয়প মপাস্ট করয়বন।
(চ) শাখা র্থ্য সাংয়শািন (র্াফলকা ফভউ): অফিস এডফিন, দপ্তর>>অফিস মসটআপ>>শাখা র্থ্য সাংয়শািন>>র্াফলকা ফভউ’মর্ ফিয়য়
র্াঁর অফিয়সর সকল শাখার নাি, শাখা মকাড, সব ময়শষ পত্রজাফর স্মারক ক্রি, কায মক্রি মদখয়র্ পায়রন। অফিস এডফিন প্রয়র্যকটি শাখার
ডান পায়শর
বাটয়ন ফিক কয়র (i) ঊর্ধ্মর্ন শাখা (ঐ শাখার অব্যবফহর্ ঊর্ধ্মর্ন শাখা), (ii) িরন (ঐ শাখার িরনাঃ
সাংস্থা/দপ্তর/শাখা/অনুফবভাি/অফিশাখা), সাংফিষ্ট পপ বয়ে-(iii) শাখা মকাড [০৩ (ফর্ন) ফডফজয়টর শাখা মকাড সম্পয়কম িারণা মপয়র্
সফচবালয় ফনয়দ মশিালা, ২০১৪ এর ১৫, ১৬ নাং পৃষ্ঠা মদখা মযয়র্ পায়র], (iv) পত্রজাফর স্মারক ক্রি (যফদ মকান শাখা মিয়ক হাড মকফপয়র্
জাফরকৃর্ পয়ত্রর জাফরর নম্বয়রর িারাবাফহকর্ায় ই-নফি ফসয়স্টয়ি পত্রজাফর নম্বর মিলয়র্ হয়, মসয়ক্ষয়ত্র এখায়ন মস শাখা মিয়ক হাড মকফপর
ঐ সব ময়শষ পত্রজাফর ক্রি ফদয়য় ফদয়র্ হয়ব, র্াহয়ল ই-নফি ফসয়স্টয়ি খসড়া পত্রজাফরর সিয় মস নম্বয়রর পরবর্ী নম্বর স্বয়াংফক্রয়ভায়ব জাফর
নম্বর ফহয়সয়ব মদখায়ব। উদাহরণস্বরূপ, িরা যাক, জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয়য়র বায়জট ও অফডট অফিশাখা মিয়ক হাড মকফপয়র্ জাফরকৃর্ পয়ত্রর
সব ময়শষ জাফর নম্বর ৫৪২। এখন অফিস এডফিন যফদ ঐ শাখার সম্পাদনায় ফিয়য় সব ময়শষ পত্রজাফর স্মারক ক্রি ৫৪২ ফদয়য় মদন, র্াহয়ল
ই-নফি ফসয়স্টয়ি ঐ শাখা মিয়ক খসড়া পত্র তর্ফর করয়ল পত্রজাফর ক্রি ৫৪৩ মিয়ক শুরু হয়ব।), (v) ক্রি (য়জযষ্ঠর্া অনুযায়ী ঐ শাখার
ক্রি), (vi) ইয়িইল (ঐ শাখার দাপ্তফরক ইয়িইল), (vii) মিান (ঐ শাখার দাপ্তফরক মিান নম্বর), (viii) িযাে (ঐ শাখার দাপ্তফরক িযাে
নম্বর) ফদয়য় ফনয়চর
বাটয়ন ফিক কয়র সাংরক্ষণ করয়বন।
উয়েখ্য, খসড়া পয়ত্র অনুয়িাদনকারীর পদফবর ফনয়চর মিান, িযাে, ইয়িইল র্থ্য অনুয়িাদনকারীর ফনজ শাখার মিান, িযাে ও ইয়িইল
মিয়ক আসয়ব, যা অফিস এডফিন দপ্তর>>অফিস মসটআপ>>শাখা র্থ্য সাংয়শািন>>র্াফলকা ফভউ’মর্ ফিয়য় ফদয়য় মদন। অফিস
এডফিন এখায়ন র্থ্যগুয়লা না ফদয়ল খসড়া পত্র তর্ফরর সিয় অনুয়িাদনকারীর পদফবর ফনয়চর মিান, িযাে, ইয়িইল র্থ্য বারাংবার
সম্পাদনা কয়র ফদয়র্ হয়ব। র্াই অফিস এডফিন প্রয়র্যক শাখার মিান, িযাে, ইয়িইল এর সাংফিষ্ট পপ বয়ে এ ০৩ (ফর্ন)টি র্থ্য অবিই
পূরণ কয়র ফদয়বন।
(ছ) শাখা র্থ্য সাংয়শািন (ফি ফভউ): অফিস এডফিন, দপ্তর>>অফিস মসটআপ>>শাখা র্থ্য সাংয়শািন>>ফি ফভউ’মর্ ফিয়য় র্াঁর
অফিয়সর সকল শাখার ফি মদখয়র্ পারয়বন, ফকন্তু মকান কায মক্রি গ্রহণ করয়র্ পারয়বন না। র্য়ব সাাংিঠফনক কাঠায়িা’মর্ নতুন মকান
শাখা যুি করয়র্ হয়ল ফকাংবা ফি’মর্ মকান শাখার মপয়রন্ট পফরবর্মন করয়র্ হয়ল এটুআই’র সাংফিষ্ট মিাকাল পয়য়য়ন্টর সায়ি মযািায়যাি
করয়র্ হয়ব ফকাংবা নফি মিসব্যক গ্রুয়প মপাস্ট করয়র্ হয়ব।

৩) পদফবর স্তরাঃ
নতুন নফি তর্ফরর সিয় নফিয়র্ অনুিফর্প্রাপ্তয়দর মজযষ্ঠর্া অনুযায়ী ক্রি ঠিক কয়র ফদয়র্ হয় যায়র্ মনাটশীয়ট মজযষ্ঠর্া অনুযায়ী স্বাক্ষয়রর
ক্রি (কার স্বাক্ষর ডায়ন আর কার স্বাক্ষর ফনয়চ) ঠিক িায়ক। ফকন্তু নফির সাংখ্যা অয়নক হয়ল ফকাংবা নফিয়র্ অনুিফর্প্রাপ্ত অয়নক ইউজার
হয়ল প্রয়র্যয়কর জন্য এভায়ব আলাদা কয়র ক্রি মদয়া সিয়সায়পক্ষ ও কষ্টসাধ্য তবফক। অফিস এডফিন র্াঁর দপ্তয়রর সকল ইউজায়রর
পদফব স্তর ও পদফব ক্রি ঠিক কয়র ফদয়ল নতুন নফি তর্ফরর সিয় এ মজযষ্ঠর্া ক্রি স্বয়াংফক্রয়ভায়ব আসয়ব, ইউজারয়ক কষ্ট কয়র বারাংবার
ক্রি ফদয়র্ হয়ব না।
অফিস এডফিন, দপ্তর>>পদফবর স্তর এ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর সকল ইউজায়রর পদফব ও শাখা মদখয়র্ পান। প্রয়র্যকটি পদফবর ডান পায়শ
‘পদফব স্তর’ ও ‘পদফব ক্রি’ এর পপ বে িায়ক। অফিস এডফিন, মজযষ্ঠর্া অনুযায়ী র্াঁর অফিয়সর সকল ইউজায়রর পদফব স্তর ও পদফব
ক্রি ফদয়য় ফনয়চর
বাটয়ন ফিক কয়র সাংরক্ষণ করয়বন। উদাহরণস্বরূপ, মজলা প্রশাসয়কর কায মালয়য় মজলা প্রশাসক সয়ব মাচ্চ স্তয়রর,
সুর্রাাং র্াঁর পদফবর স্তর ১, এ স্তয়র ফর্ফন একজনই, র্াই র্াঁর ক্রিও ১। িরা যাক, ঐ কায মালয়য় ০৪ (চার) জন অফর্ফরি মজলা প্রশাসক
রয়য়য়ছন। অফর্ফরি মজলা প্রশাসকিণ সবাই একই স্তয়রর, র্াই র্াঁয়দর প্রয়র্যয়কর পদফব স্তর ২, ফকন্তু র্াঁয়দর িয়ধ্য মকউ জুফনয়র, মকউ
ফসফনয়র, মজযষ্ঠর্া অনুযায়ী র্াই র্াঁয়দর পদফব ক্রি হয়ব যিাক্রয়ি ১, ২, ৩, ৪।
--- একসেে টু ইনফরসেশন (এটুআই) প্রোগ্রোে, রধোনেন্ত্রীর কোর্ যোলয়

িরা যাক, ঐ কায মালয়য় ০২ (দুই) জন ফসফনয়র সহকারী কফিশনার রয়য়য়ছন। ফসফনয়র সহকারী কফিশনারিণ সবাই একই স্তয়রর, র্াই
র্াঁয়দর প্রয়র্যয়কর পদফব স্তর ৩, ফকন্তু র্াঁয়দর িয়ধ্য মকউ জুফনয়র, মকউ ফসফনয়র, মজযষ্ঠর্া অনুযায়ী র্াই র্াঁয়দর পদফব ক্রি হয়ব যিাক্রয়ি
১, ২। এভায়ব মজযষ্ঠর্া অনুযায়ী ক্রিান্বয়য় বাফক ইউজারয়দর পদফব স্তর ও পদফব ক্রি ফদয়র্ হয়ব। উয়েখ্য, অফিস সহকারী অয়নয়কর
মক্ষয়ত্রই মজযষ্ঠর্া ক্রি ঠিক করা যায় না, মসয়ক্ষয়ত্র র্াঁয়দর প্রয়র্যয়কর ক্রি ০ (শূন্য) ফদয়লও সিস্যা মনই। কারণ একজন অফিস সহকারী
আয়রকজন অফিস সহকারীয়ক নফি মপ্ররণ কয়রন না। এয়ক্ষয়ত্র, একটি ফবষয় গুরুেপূণ ম হয়লা যখনই মকান অফিয়স নতুন মকান পদ সৃফষ্ট
হয়ব/অফিয়স নতুন মকান ইউজার মযািদান করয়বন/অফিয়স ইউজারিয়ণর শাখা বদল হয়/য়কান ইউজার বদফল হয়য় অন্যত্র চয়ল যান,
র্খন এ পদফব স্তর ও পদফব ক্রি সাংয়শািন কয়র ফদয়র্ হয়ব।

৪) অফিস ফভফিক নফি ফববরণীাঃ
(ক) উপস্থাফপর্ নফি সাংখ্যাাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>অফিস ফভফিক নফি ফববরণী>>উপস্থাফপর্ নফি সাংখ্যা’য় ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর
শাখার নাি (অফিয়সর সকল শাখার নাি), নফি (প্রয়র্যকটি শাখার নফি সাংখ্যা), মনাট উপস্থাপন (প্রয়র্যকটি শাখায় উপস্থাফপর্ মনায়টর
সাংখ্যা), ডাক মিয়ক সৃফজর্ মনাট (প্রয়র্যকটি শাখায় ডাক মিয়ক সৃফজর্ মনায়টর সাংখ্যা), স্ব-উয়যায়ি মনাট (প্রয়র্যকটি শাখায় স্ব উয়যায়ি
মদয়া মনায়টর সাংখ্যা) মদখয়র্ পারয়বন। এ মপয়জ ফডিল্টভায়ব ঐ অফিয়সর সকল শাখার ির্ ৩০ (ফত্রশ) ফদয়নর উপস্থাফপর্ নফির সাংখ্যা
মদখা যায়ব। এছাড়া অফিস এডফিন, অফিয়সর নায়ির ডান পায়শর সব ময়শষ ৩০ (ফত্রশ) ফদয়নর র্াফরয়খর মরয়ঞ্জ ফিক কয়র
‘আজ/ির্কাল/সব ময়শষ ৩০ ফদন/এই িাস/ির্ িায়স/কাস্টি ফবন্যাস’ কযাটািফর ফসয়লক্ট কয়রও র্াঁর অফিয়সর সকল শাখার উপস্থাফপর্
নফির সাংখ্যা মদখয়র্ পারয়বন ও ফকয়বায়ড ম Ctrl+P মচয়প ফপ্রন্ট করয়র্ পারয়বন, র্য়ব এটা শুধু মপজফভফিক হয়ব। সকল শাখার উপস্থাফপর্
নফির সাংখ্যা একসায়ি পাওয়ার জন্য, দপ্তর>>অফিস ফভফিক নফি ফববরণী>>উপস্থাফপর্ নফি সাংখ্যা’র উপয়রর ডান পায়শর
বাটয়ন ফিক কয়র এয়েল ফশয়ট সকল শাখার উপস্থাফপর্ নফির সাংখ্যা এেয়পাট ম করা যায়ব।
(খ) উপস্থাফপর্ নফি ফববরণীাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>অফিস ফভফিক নফি ফববরণী>>উপস্থাফপর্ নফি ফববরণী’মর্ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর
শাখা (শুধু ময ময শাখার নফি মিয়ক মনাট উপস্থাপন করা হয়য়য়ছ, মস সকল শাখার নাি), মনাট উপস্থাপনকারী নফির নাি (প্রয়র্যকটি
শাখার ময ময নফি মিয়ক মনাট উপস্থাপন করা হয়য়য়ছ, মস নফিগুয়লার নাি), নফি নাং (প্রয়র্যকটি শাখার ময ময নফি মিয়ক মনাট উপস্থাপন
করা হয়য়য়ছ, মস নফিগুয়লার নম্বর), মনাট উপস্থাপন (প্রয়র্যকটি শাখার ময ময নফি মিয়ক মনাট উপস্থাপন করা হয়য়য়ছ, মস নফিগুয়লা মিয়ক
উপস্থাফপর্ মনায়টর সাংখ্যা), ডাক মিয়ক সৃফজর্ মনাট (প্রয়র্যকটি শাখার ময ময নফি মিয়ক মনাট উপস্থাপন করা হয়য়য়ছ, মস নফিগুয়লায়র্
ডাক মিয়ক সৃফজর্ মনায়টর সাংখ্যা), স্বউয়যায়ি মনাট (প্রয়র্যকটি শাখার ময ময নফি মিয়ক মনাট উপস্থাপন করা হয়য়য়ছ, মস নফিগুয়লায়র্
স্ব উয়যায়ি মদয়া মনায়টর সাংখ্যা), মিাট ফনষ্পন্ন (প্রয়র্যকটি শাখার ময ময নফি মিয়ক মনাট উপস্থাপন করা হয়য়য়ছ, মস নফিগুয়লায়র্ মিাট
ফনষ্পন্ন মনায়টর সাংখ্যা) মদখয়র্ পারয়বন। এ মপয়জ ফডিল্টভায়ব ঐ অফিয়সর সাংফিষ্ট সকল শাখার ির্ ৩০ (ফত্রশ) ফদয়নর উপস্থাফপর্ নফি
ফববরণী মদখা যায়ব। এছাড়া অফিস এডফিন, অফিয়সর নায়ির ডান পায়শর সব ময়শষ ৩০ (ফত্রশ) ফদয়নর র্াফরয়খর মরয়ঞ্জ ফিক কয়র
‘আজ/ির্কাল/সব ময়শষ ৩০ ফদন/এই িাস/ির্ িায়স/কাস্টি ফবন্যাস’ কযাটািফর ফসয়লক্ট কয়রও র্াঁর অফিয়সর সাংফিষ্ট সকল শাখার
উপস্থাফপর্ নফি ফববরণী মদখয়র্ পারয়বন ও ফকয়বায়ড ম Ctrl+P মচয়প ফপ্রন্ট করয়র্ পারয়বন, র্য়ব এটা শুধু মপজফভফিক হয়ব। সাংফিষ্ট
সকল শাখার উপস্থাফপর্ নফি ফববরণী একসায়ি পাওয়ার জন্য, দপ্তর>>অফিস ফভফিক নফি ফববরণী>>উপস্থাফপর্ নফি ফববরণী’র
উপয়রর ডান পায়শর
বাটয়ন ফিক কয়র এয়েল ফশয়ট সাংফিষ্ট সকল শাখার উপস্থাফপর্ নফি ফববরণী এেয়পাট ম করা যায়ব।

৫) কায মক্রি ফববরণীাঃ
(ক) অফিসাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>কায মক্রি ফববরণী>>অফিস এ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর কায মক্রিগুয়লা (ব্যবহারকারীর সাংখ্যা; সব ময়শষ
হালনািায়দর সিয়; ডাক, নফি, পত্রজাফরয়র্ ফনষ্পন্ন মনাট, কিমকর্মা ফবহীন পদবী সাংক্রাে র্থ্য) মদখয়র্ পারয়বন। এ মপয়জ ফডিল্টভায়ব
ঐ অফিয়সর ির্ ০৭ (সার্) ফদয়নর কায মক্রি মদখা যায়ব। এছাড়া অফিস এডফিন, অফিয়সর নায়ির ডান পায়শর সব ময়শষ ০৭ (সার্) ফদয়নর
র্াফরয়খর মরয়ঞ্জ ফিক কয়র ‘আজ/ির্কাল/সব ময়শষ ৩০ ফদন/এই িাস/ির্ িায়স/কাস্টি ফবন্যাস’ কযাটািফর ফসয়লক্ট কয়রও র্াঁর অফিয়সর
কায মক্রিগুয়লা মদখয়র্ পারয়বন ও র্াফরয়খর মরয়ঞ্জর ডান পায়শর
বাটয়ন ফিক কয়র ফপ্রন্ট করয়র্ পারয়বন।
(খ) শাখাাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>কায মক্রি ফববরণী>>শাখা’মর্ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর শাখাফভফিক কায মক্রিগুয়লা (সাংফিষ্ট শাখার নাি;
ব্যবহারকারীর সাংখ্যা; সব ময়শষ হালনািায়দর সিয়; ডাক, নফি সাংক্রাে র্থ্য) মদখয়র্ পারয়বন। এ মপয়জ ফডিল্টভায়ব ঐ শাখার ির্ ০৭
(সার্) ফদয়নর কায মক্রি মদখা যায়ব। এছাড়া অফিস এডফিন, অফিয়সর সাংফিষ্ট শাখার নায়ির ডান পায়শর সব ময়শষ ০৭ (সার্) ফদয়নর
র্াফরয়খর মরয়ঞ্জ ফিক কয়র ‘আজ/ির্কাল/সব ময়শষ ৩০ ফদন/এই িাস/ির্ িায়স/কাস্টি ফবন্যাস’ কযাটািফর ফসয়লক্ট কয়রও র্াঁর অফিয়সর
সাংফিষ্ট শাখার কায মক্রিগুয়লা মদখয়র্ পারয়বন ও র্াফরয়খর মরয়ঞ্জর ডান পায়শর
বাটয়ন ফিক কয়র ফপ্রন্ট করয়র্ পারয়বন।
--- একসেে টু ইনফরসেশন (এটুআই) প্রোগ্রোে, রধোনেন্ত্রীর কোর্ যোলয়

(ি) পদফবাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>কায মক্রি ফববরণী>>পদফব’মর্ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর শাখাফভফিক পদফবর কায মক্রিগুয়লা (কিমকর্মার
পদফব; সব ময়শষ হালনািায়দর সিয়; ডাক, নফি সাংক্রাে র্থ্য) মদখয়র্ পারয়বন। এ মপয়জ ফডিল্টভায়ব ফনব মাফচর্ শাখািীন পদফবর ির্
০৭ (সার্) ফদয়নর কায মক্রি মদখা যায়ব। এছাড়া অফিস এডফিন, ফনব মাফচর্ শাখার নায়ির ডান পায়শর সব ময়শষ ০৭ (সার্) ফদয়নর র্াফরয়খর
মরয়ঞ্জ ফিক কয়র ‘আজ/ির্কাল/সব ময়শষ ৩০ ফদন/এই িাস/ির্ িায়স/কাস্টি ফবন্যাস’ কযাটািফর ফসয়লক্ট কয়রও ফনব মাফচর্ শাখািীন
পদফবর কায মক্রিগুয়লা মদখয়র্ পারয়বন ও র্াফরয়খর মরয়ঞ্জর ডান পায়শর
বাটয়ন ফিক কয়র ফপ্রন্ট করয়র্ পারয়বন।

৬) অফনষ্পন্ন কায মক্রি ফববরণীাঃ
(ক) শাখাাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>অফনষ্পন্ন কায মক্রি ফববরণী>>শাখা’মর্ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর সকল শাখার অফনষ্পন্ন কায মক্রিগুয়লা
(শাখার নাি, প্রয়র্যক শাখার অযাবফি অফনষ্পন্ন ডায়কর সাংখ্যা, অফনষ্পন্ন নফির সাংখ্যা) মদখয়র্ পারয়বন এবাং ফকয়বায়ড ম Ctrl+P মচয়প
ফপ্রন্ট করয়র্ পারয়বন।
(খ) পদফবাঃ অফিস এডফিন, দপ্তর>>কায মক্রি ফববরণী>>পদফব’মর্ ফিয়য় র্াঁর অফিয়সর শাখাফভফিক পদফবর অফনষ্পন্ন কায মক্রিগুয়লা
(কিমকর্মার নাি ও পদবী; পদফবফভফিক অফনষ্পন্ন ডায়কর সাংখ্যা, অফনষ্পন্ন নফির সাংখ্যা, সাংফিষ্ট পদফবয়র্ মকান ইউজার কিমরর্ ফকনা)
মদখয়র্ পারয়বন এবাং ফকয়বায়ড ম Ctrl+P মচয়প ফপ্রন্ট করয়র্ পারয়বন।

৭) নফি মসটিাংাঃ
(ক) নফির ফশয়রানাি সাংয়শািনাঃ একজন ইউজার নতুন নফি মখালার সিয় নফির ফশয়রানাি মকান কারয়ণ ভুল করয়ল সাংয়শািয়নর জন্য
ফর্ফন অফিস এডফিনয়ক অনুয়রাি করয়বন, কারণ শুধু অফিস এডফিন নফির ফশয়রানাি সাংয়শািন করয়র্ পায়রন। অফিস এডফিন,
দপ্তর>>নফি মসটিাং>>নফির ফশয়রানাি সাংয়শািন এ ফিয়য় ভুল ফশয়রানায়ি তর্ফরকৃর্ নফিটি ময শাখার,
মিয়ক মস শাখা ফসয়লক্ট করয়বন। এয়র্ মস শাখার সকল নফির-নফি নম্বর, ফশয়রানাি, তর্ফরর র্াফরখ, কায মক্রি মদখা যায়ব। অফিস এডফিন,
ভুল ফশয়রানায়ি তর্ফরকৃর্ নফির ডান পায়শর
বাটয়ন ফিক কয়র “নফিটির নতুন ফশয়রানাি ফদন” এর সাংফিষ্ট পপ বয়ে সঠিক
ফশয়রানাি ফদয়য় ফনয়চর
বাটয়ন ফিক কয়র নফির ফশয়রানাি সাংয়শািন করয়বন।
(খ) অফিসফভফিক পত্রজাফর মহফডাং সাংয়শািনাঃ খসড়া পত্র তর্ফরর সিয় একটি অফিয়সর ইউজারয়ক যায়র্ বারবার পয়ত্রর মহফডাং ঠিক
কয়র ফদয়র্ না হয় মসজন্য মস অফিস এডফিন, দপ্তর>>নফি মসটিাং>>অফিসফভফিক পত্রজাফর মহফডাং সাংয়শািন এ ফিয়য়
মলায়িা/িয়নাগ্রাি, বাি ফশয়রানাি, ডান ফশয়রানাি, ফশয়রানাি ১-৫ এর বাাংলা ও ইাংয়রফজ’র সাংফিষ্ট পপ বে (য়যগুয়লা প্রয়য়াজন) পূরণ
কয়র ফনয়চর
বাটয়ন ফিক কয়র পয়ত্রর মহফডাং মসট কয়র ফদয়বন। সাংরক্ষণ করার সায়ি সায়ি ডান পায়শ উপয়র পয়ত্রর মহফডাং এর
ফপ্রফভউ মদখায়ব। এয়ক্ষয়ত্র কয়য়কটি ফবষয় লক্ষণীয়াঃ (i) মকান অফিস পয়ত্রর মহফডাংয়য় মলায়িা/িয়নাগ্রাি ব্যবহার করয়ল মস অফিস এডফিন
মলায়িা/িয়নাগ্রাি অাংয়শর Choose File এ ফিয়য় মস অফিয়সর সাংফিষ্ট মলায়িা/িয়নাগ্রাি িাইলটি ফসয়লক্ট কয়র আপয়লাড কয়র ফদয়বন,
এয়ক্ষয়ত্র মকান িাইল সাইজ/য়রজুয়লশন এর ফনফদ মষ্টর্া মনই। র্য়ব মকান অফিস মলায়িা/িয়নাগ্রাি ব্যবহার না করয়ল র্া ফসয়লক্ট করার
প্রয়য়াজন মনই। (ii) মকান অফিস পয়ত্রর মহফডাংয়য় ফশয়রানাি/য়িািান ব্যবহার করয়ল অফিস এডফিন বাি ফশয়রানাি ও ডান ফশয়রানায়ির
সাংফিষ্ট পপ বয়ে মস ফশয়রানাি/য়িািান ফদয়য় ফদয়বন। র্য়ব ফশয়রানাি/য়িািান ব্যবহার না করয়ল এ সাংফিষ্ট পপ বে পূরণ করার প্রয়য়াজন
মনই। (iii) পয়ত্রর মহফডাং এর জন্য ০৫(পাঁচ) টি ফশয়রানাি আয়ছ। পয়ত্রর মহফডাং মযভায়ব হওয়া প্রয়য়াজন, অফিস এডফিন মসভায়বই
ফশয়রানাি এর সাংফিষ্ট পপ বে পূরণ করয়বন। ফশয়রানাি ৩ ও ৪ এর িায়ঝ ‘শাখা নাি’ ফসয়লক্ট করা িাকয়ল ময শাখা মিয়ক খসড়া পত্র
প্রস্তুর্ হয়ব, পয়ত্রর মহফডাংয়য় মস শাখার নাি স্বয়াংফক্রয়ভায়ব আসয়ব। র্য়ব ময অফিয়সর মকান শাখা মনই অিবা ময অফিস পয়ত্রর মহফডাংয়য়
শাখার নাি রাখয়র্ চায় না, র্ায়দর মক্ষয়ত্র মস অফিস এডফিন, ফশয়রানাি ৩ ও ৪ এর িায়ঝ ‘শাখা নাি’ এর ফসয়লকশন তুয়ল ফদয়বন।
(iv) মকান অফিস র্ার শাখার নায়ির পূয়ব ম ০২ (দুই) টি ফশয়রানাি ব্যবহার করয়ল মস অফিস এডফিন ফশয়রানাি ১ ও ফশয়রানাি ২ এর
সাংফিষ্ট পপ বে পূরণ করয়বন ও ফশয়রানাি ৩ খাফল রাখয়বন। র্ারপর ফশয়রানাি ৪ ও ৫ এর পপ বয়ে যিাক্রয়ি মস অফিয়সর ঠিকানা
ও ওয়য়বসাইয়টর ঠিকানা ফদয়বন। কারণ মস অফিস এডফিন যফদ ফশয়রানাি ৩ খাফল না মরয়খ মসখায়ন অফিয়সর ঠিকানা ফদয়য় মদন
মসয়ক্ষয়ত্র খসড়া পয়ত্র শাখার নায়ির পূয়ব ম মস অফিয়সর ঠিকানা মদখায়ব, যা কাম্য নয়। র্য়ব ময অফিয়সর মকান শাখা মনই অিবা ময
অফিস পয়ত্রর মহফডাংয়য় শাখার নাি রাখয়র্ চায় না, র্ায়দর মক্ষয়ত্র এ িরয়নর মকান সিস্যা মনই, িারাবাফহকর্া অনুযায়ী ফশয়রানায়ির ময
মকান পপ বে পূরণ করা যায়ব। (v) ইাংয়রফজয়র্ পত্রজাফর করয়র্ হয়ল বাাংলার পাশাপাফশ ইাংয়রফজ িাধ্যয়ি বাি ফশয়রানাি, ডান
ফশয়রানাি, ফশয়রানাি ১-৫ এর সাংফিষ্ট পপ বে (য়যগুয়লা প্রয়য়াজন) অবিই পূরণ কয়র ফদয়র্ হয়ব।
--- একসেে টু ইনফরসেশন (এটুআই) প্রোগ্রোে, রধোনেন্ত্রীর কোর্ যোলয়

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়
প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ
‘আমার বািড় আমার খামার’ ক
শাসন ও সম য় শাখা

জ ির

তািরখ: ২৮ চ ১৪২৫
১১ এি ল ২০১৯
‘ আমার বািড় আমার খ ামার ’ কে র জ লা কায ালেয় ই - নিথ চা করা সংেগ ।

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১০.০০২.১৮.১২১
িবষয়:

- ত ‘আমার বািড় আমার খামার’ কে র সকল কায ম
অনলাইনিভি ক। কে র ধান কাযালেয় ই-নিথ কায ম চলমান রেয়েছ। তাই জলা কাযালেয় ত ই-নিথ চা করা
েয়াজন। জলা অিফসেক আলাদা অিফস িহেসেব িবেবচনা কের ইেতামে জলা কাযালেয়র জলা সম য়কারী ও
কি উটার অপােরটর-কাম-অিফস সহকারীগণেক ই-নিথর উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ। জলা দ ের বহােরর
জ জলা সম য়কারীেদর ই-নিথ আইিড রণ করা হেলা (তািলকা সং ) এবং িডিসও-এর আইিড িদেয় ই-নিথ
সফটওয় াের লগইন করার পর উপেরর দ র অপশেনর কমকতা ব াপনার অধীেন কমকতার তািলকা অপশেন ি ক
করেল কি উটার অপােরটর-কাম-অিফস সহকারীর আইিড পাওয়া যােব। থেম কমন পাসওয়াড িদেয় ই-নিথেত লগইন
করেত হেব যা িশ েণর সময় দান করা হেয়েছ। পরবত েত পাসওয়াড পিরবতন কের িনেত হেব। ই-নিথ লগইন
ি েনর হ ড অপশেনর আওতায় েয়াজনীয় িভিডও উেটািরয়াল, বহার সহািয়কা, ফান না ার, ই- মইল ও
ফস ক প দয়া আেছ, ই-নিথ িবষেয় সখান থেক েয়াজনীয় সহেযািগতা নয়া যেত পাের। জলার কান কমকতা
পিরবতন হেল ার আইিড ও পাসওয়াড পিরবতেনর জ সদর কাযালেয়র আই শাখায় যাগােযাগ করা যেত পাের।
উপ

িবষেয় জানােনা যাে

য, মাননীয় ধানম ীর

এমতাব ায়, উপিরউ িনেদশনা অ সরণ কের ‘আমার বািড় আমার খামার’ কে র জলা দ র হেত ধান কাযালেয়
ই-নিথেত প
রেণর জ
ােক িনেদশ দান করা হেলা।
সং ি ঃ ই-নিথ আইিডর তািলকা।

১১- ৪- ২০ ১৯

জলা সম য়কারী (সকল)
‘আমার বািড় আমার খামার’ ক

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১০.০০২.১৮.১২১/১(৫)

আকবর হােসন
ক পিরচালক

তািরখ: ২৮ চ ১৪২৫
১১ এি ল ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়):
১) জলা শাসক (সকল), ................ জলা।
২) অিতির জলা শাসক (সািব ক) , ................ জলা।
৩) সিচব মেহাদেয়র একা ম সিচব, পউসিব, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, িবআরিডিব (সকল), ................ জলা।
৫) া ামার (প
কে র ওেয়বসাইেট কােশর জ )।

১১- ৪- ২০ ১৯

আকবর হােসন
ক পিরচালক

1

আমার বািড় আমার খামার কে র জলা অিফেসর ই-নিথ আইিডর ত সং া তািলকা
. নং

অিফস এর
নাম

নাম

পদিব

ইউজার আইিড

মাবাইল ন র

ই- মইল

হিবগ

মাসা ৎ আিমনা খা ন

জলা সম য়কারী

200000061824

01767137798

aminazaman569@gmail.com

মৗলভীবাজার

মাঃ আ

জলা সম য়কারী

200000061823

01719212974

ovi.ais.ju@gmail.com

৩

িসেলট

মাছাঃ মানা আ ার

জলা সম য়কারী

200000061786

01721731544

ebeksyl@gmail.com

৪

রা ামা

িম ন

জলা সম য়কারী

200000061822

01997196188

mithungupta134@gmaill.com

৫

নায়াখালী

জয় দাস

জলা সম য়কারী

200000061821

01719325279

joyenta.swed@gmail.com

৬

ল ী র

পলাশ চ বত

জলা সম য়কারী

200000061820

01710163469

palashcb08@gmail.com

৭

িঝনাইদহ

মাঃ রািক ল ইসলাম

জলা সম য়কারী

200000061817

01922630837

rakibbiotec@gmail.com

৮

য়াডা া

জলা সম য়কারী

200000061818

01884518021

rahulrazierdu10@gmail.com

৯

মেহর র

মাঃ সাই ল ইসলাম

জলা সম য়কারী

200000061816

01936538660

saifuldu62@gmail.com

১
২

াহ-আল-মা ম

ল আিমন

১০

ি য়া

মাছাঃ হাসেনয়ারা বা

জলা সম য়কারী

200000061815

01786393107

hosnaarabanu89@gmail.com

১১

িম া

ই িজৎ চ সরকার

জলা সম য়কারী

200000061814

01733689495

indrojitsarkar25@gmail.com

১২

চ াম

মাঃ নাজ ল হক

জলা সম য়কারী

200000061813

01934018940

nazmulps223@gmail.com

১৩

চদ র

সত িজৎ ম মদার

জলা সম য়কারী

200000061810

01621585879

dcochandpurebek@gmail.com

ইসমাঈল সাইন

জলা সম য়কারী

200000061808

01989211533

dcobrahmanbaria@gmail.com

১৪

া ণবাড়ীয়া

১৫

বা রবান

জিসম উ ীন

জলা সম য়কারী

200000061807

01926323767

joshimuddin809@yooho.com

১৬

জামাল র

মাঃ ফজেল রী বাখারী

জলা সম য়কারী

200000061805

01765338998

fazle.noor2012@gmail.com

১৭

শর র

আেনায়ার হােসন

জলা সম য়কারী

200000061804

01917174733

anwarphy39@gmail.com

১৮

ন েকাণা

মাঃ মা ন কিবর

জলা সম য়কারী

200000061785

01715880904

humaunkabir880904@gmail.com

১৯

ময়মনিসংহ

ীিতলতা দাস

জলা সম য়কারী

200000061788

01782496488

dcomymensingh@ebek-rdcd.gov.bd

২০

টা াইল

মা: তৗিহদ উি ন

জলা সম য়কারী

200000061789

01521447062

mdkayes@outlook.com

২১

শরীয়ত র

তািনয়া আফিরন

জলা সম য়কারী

200000061791

01711027929

ttonny1990@gmail.com

২২

নারায়ণগ

তমািলকা কমকার

জলা সম য়কারী

200000061792

01940023600

tamalikafmb10@gmail.com

২৩

রাজবাড়ী

তাির ল ইসলাম

জলা সম য়কারী

200000061793

01958601412

dcorajbari.ebek@gmail.com

২৪

নরিসংদী

পিহদা বগম

জলা সম য়কারী

200000061794

01797675799

pahida.hstu@gmail.com

২৫

ীগ

মাঃ ফা ক হােসন

জলা সম য়কারী

200000061795

01684733417

dcomunshiganj193@gmail.com

২৬

মািনকগ

পাথ বসাক

জলা সম য়কারী

200000061796

01558918960

dcomanikgonjebek@gmail.com

২৭

মাদারী র

মিন ল ইসলাম

জলা সম য়কারী

200000061797

01739353816

moneruli726@gmail.com

২৮

িকেশারগ

রজাউল কিরম

জলা সম য়কারী

200000061798

01728178333

rezaulkarim2003@gmail.com

২৯

গাপালগ

সাহাগ চ বত

জলা সম য়কারী

200000061799

01958601404

dcogopalganj@ebek-rdcd.gov.bd

৩০

গাজী র

মা: আকরাম হােসন

জলা সম য়কারী

200000061800

01732036695

akramjnu3@gmail.com

৩১

ফিরদ র

মা: সাহা র রহমান

জলা সম য়কারী

200000061801

01717407072

sohan.aeceiu@gmail.com

৩২

ঢাকা

মাঃ রািফ আল আিমন

জলা সম য়কারী

200000061787

01958601401

dcodhaka@ebek-rdcd.gov.bd

2

আমার বািড় আমার খামার কে র জলা অিফেসর ই-নিথ আইিডর ত সং া তািলকা
. নং

অিফস এর
নাম

৩৩

লনা

মাঃ হািব র রহমান

জলা সম য়কারী

200000061486

01920-687230

bmhabib8989@gmail.com

৩৪

যেশার

িজ এম বদ ল হাসান

জলা সম য়কারী

200000061374

01958601426

gmbadrulhasan@gmail.com

৩৫

ফনী

হা দ সালায়মান

জলা সম য়কারী

200000061372

01712812904

msolaimand35@gmail.com

৩৬

ঝালকা

শািহন আলী

জলা সম য়কারী

200000061367

01915086687

shaheensm97@gmail.com

নড়াইল

মা: আখতা

ামান

জলা সম য়কারী

200000061365

01958601432

mdaktaruzzamandconarail@gmail.com

সাত ীরা

মা: জাহা ীর আলম
সরদার

জলা সম য়কারী

200000061363

01729995192

jahangirurp09@gmail.com

৩৯

প য়াখালী

মেহদী হাসাইন মা ফ

জলা সম য়কারী

200000061361

01719369382

marufmahedee@gmail.com

৪০

নামগ

িবেজন চ দাস

জলা সম য়কারী

200000061356

01777285969

bijendas0513@gmail.com

৪১

ভালা

চ

জলা সম য়কারী

200000061353

01729994512

chandra1009054@gmail.com

৪২

বর না

মিশয়ার রহমান

জলা সম য়কারী

200000061351

01958601423

moshiar411@gmail.com

৪৩

খাগড়াছিড়

না চাকমা

জলা সম য়কারী

200000061349

01870265683

lunachakma10@gmail.com

৪৪

ক বাজার

মা: আ ল মা ান

জলা সম য়কারী

200000061347

01816057923

ak.mannan18@gmail.com

৪৫

চ পাইনবাবগ

জামাল উ ীন

জলা সম য়কারী

200000061345

01749728405

ucochapaisador66@gmail.com

৪৬

িপেরাজ র

সত িজৎ রায় সাগর

জলা সম য়কারী

200000061343

01721919596

sagorroy202@gmail.com

৪৭

বিরশাল

তািনয়া আ ার

জলা সম য়কারী

200000061341

01712764260

tania.du146@gmail.com

৪৮

বােগরহাট

মাঃ ওবাই ল ইসলাম

জলা সম য়কারী

200000061377

01923071118

obaidulislam126@gmail.com

৪৯

ব ড়া

মাঃ কামাল পারেভজ

জলা সম য়কারী

200000061389

01516119233

rabbi.du.ais@gmail.com

৫০

পাবনা

মাঃ আিরফ িব াহ

জলা সম য়কারী

200000061484

01741618480

arifbillahdu91@gmail.com

৫১

গাইবা া

মাঃ সািদ র রহমান

জলা সম য়কারী

200000061482

01719243147

kbdsmishu@gmail.com

৫২

িদনাজ র

মা: রিফ ল ইসলাম

জলা সম য়কারী

200000061481

01734136599

rafiqulfurkani71@gmail.com

৫৩

নওগ

প ব মার সরকার

জলা সম য়কারী

200000061478

01731239691

pallab.kumar01@gmail.com

৫৪

রাজশাহী

আহসা ল আলম

জলা সম য়কারী

200000061476

01515242409

ahsandcorajshahi@gmail.com

৫৫

জায় রহাট

মা: রািকব হাসান

জলা সম য়কারী

200000061474

01715788754

raqib.hasan306@gmail.com

৫৬

নােটার

মাঃ নজ ল ইসলাম

জলা সম য়কারী

200000061472

01958601438

rangonislam50@gmail.com

৫৭

ঠা রগ ও

সািনয়া সারিদ িরিন

জলা সম য়কারী

200000061470

01774293565

rinidvm@gmail.com

৫৮

রং র

জােহ ল ইসলাম

জলা সম য়কারী

200000061464

01737363006

mathpoint2007@gmail.com

৫৯

িসরাজগ

মাঃ সাহাগ হােসন

জলা সম য়কারী

200000061462

01760496850

dcosirajganj@gmail.com

৬০

লালমিনরহাট

িলটন মার রায়

জলা সম য়কারী

200000061460

01725086647

liton@gmail.com

মাছা: জা া ল বাইয়া

জলা সম য়কারী

200000061458

01755214959

jannatulrubayea90@gmail.com

৩৭
৩৮

৬১

িড় াম

নাম

শখর হালদার

পদিব

ইউজার আইিড

মাবাইল ন র

ই- মইল

৬২

মা রা

অসীম িসংহ

জলা সম য়কারী

200000061392

01958601430

asimsingha88@gmail.com

৬৩

প গড়

মাঃ মা র রশীদ

জলা সম য়কারী

200000061391

01723069308

mmr.mamun007@gmail.com

৬৪

নীলফামারী

মাঃ িশরাজ উি ন

জলা সম য়কারী

200000061339

01723793566

sirajdip@gmail.com

