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ারক ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৬.৫০.০০১.১৯.২৬৬ তািরখ: 
২৯ জলুাই ২০২০

১৪ াবণ ১৪২৭

িবষয়: বীরবীর  মিু েযা ােদরমিু েযা ােদর Management Information System (MIS)  Management Information System (MIS) সফটওয় ােরসফটওয় াের  এিএি
দােনরদােনর  সময়সীমাসময়সীমা  বিৃবিৃ ।।

সূ : ১। ম ণালেয়র ারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০৬.৩৮.০০১.১৮.১৭৬, তািরখ: ১৬ জনু ২০২০।
২। ম ণালেয়র ারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০৬.৫০.০০১.১৯.১৬৫, তািরখ: ১৬ জনু ২০২০।
৩। ম ণালেয়র ারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০৬.৫০.০০১.১৯.২৩৯, তািরখ: ১৩ জলুাই ২০২০।

উপযু  িবষেয়র িত দিৃ  আকষণপবূক জানােনা যাে , বীর মিু েযা ােদর পণূা  তথ  সং া  Management Information System (MIS) সফটওয় াের উপেজলা শাসন এবং মহানগর এলাকায় জলা
শাসন কতকৃ এি  দান সং া  কায ম আগামী ৩১ জলুাই, ২০২০ এর মেধ  স  করার জ  ৩ ন র সূে া  পে  িনেদশনা দান করা হয়। িক  সারা দেশ অবনিতশীল ব া পিরি িত এবং উ

কায েমর অ গিত িবেবচনায় আগামী ২০ আগ  ২০২০ তািরখ পয  উ  সময়সীমা বিৃ র িস া  হণ করা হেয়েছ। উে খ , উ  সফটওয় াের এি /অ েমাদন সং া  কায েমর জ  সংি
জলা/উপেজলা শাসেনর অ েল অথ বরা  দান করা হেয়েছ।  

০২। এ ি েত, সূে া  পে র িনেদশনা অ সরণপবূক উ  MIS সফটওয় াের এি  দান সং া  কায ম আগামী ২০ আগ  ২০২০ তািরেখর মেধ  স  করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  

২৯-৭-২০২০

িবতরণ :
১) জলা শাসক, 
চ াম/জামালপুর/মািনকগ / িম া/রংপুর/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/চাঁদপুর/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ / নামগ /িদনাজপুর/মিু গ /নারায়ণগ /খুলনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকািঠ/নােটার/রা ামািট/ক বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখালী/ফিরদপুর/গাজীপুর/ গাপালগ /িকেশারগ /টা াইল/গাইবা া/চাঁপাইনবাবগ /রাজশাহী/পাবনা/পটয়ুাখালী/ ি য়া/ময়মনিসংহ/প গড়/নীলফামারী/ মৗলভীবাজার/নওগঁা/জয়পুরহাট/ঠা রগঁাও/ িড় াম/ শরপুর/শরীয়তপুর/ ন েকাণা/মাদারীপুর/বা রবান
পাবত  
জলা/নড়াইল/ মেহরপুর/চয়ুাড়া া/ ফনী/ল ীপুর/িপেরাজপুর/হিবগ /বর না/খাগড়াছিড়/বিরশাল/নরিসংদী

২) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

মাঃ মিতয়ার রহমান
উপসিচব

ারক ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৬.৫০.০০১.১৯.২৬৬/১(১৩) তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৭
২৯ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/খলুনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রংপরু/চ াম
২) অিতির  সিচব, অিতির  সিচব ( গেজট, ত য়ন ও সনদ)-এর দ র, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৩) অিতির  সিচব, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৪) যু সিচব( শাসন), শাসন উইং, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৫) ম ীর একা  সিচব (উপসিচব), মাননীয় ম ীর দ র, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয় (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )
৬) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

২৯-৭-২০২০
মাঃ মিতয়ার রহমান 

উপসিচব

. ১


