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৩১ আষাঢ় ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য যবু উ য়ন অিধদ েরর ধান কাযালয়সহ মাঠ পযােয়র সকল
শাখা/দ র ধােনর সরকাির প /তথ  রণ ও হেণর লে  ইেতাপেূব ডােমইন ই- মইল এে স
০৮/১১/২০১৬ি . তািরেখ তির কের দয়া হেয়েছ যার তািলকা অিধদ েরর ওেয়ব পাটােল রেয়েছ।
ল  করা যাে  য, অিধকাংশ শাখা/দ র ধানগণ সরকাির ই- মইল ব বহার না কের বসরকাির ই-
মইল ব বহার করেছন যা সরকাির ই- মইল নীিতমালা ২০১৮ এর পিরপ ী। অিধদ েরর সবেমাট

৬৯৩িট ডােমইন ই- মইল এে স ব বহােরর তািলকা পযেব নকােল দখা যায় য িমক ১ হেত ৩১১
পয   ই- মইল এে স এযাবৎ ব বহার করা হয় নাই (Never logged in) এবং ৩১২ হেত ৩৮২
পয  ই- মইল ২০১৬ সােল ও ৩৮৩ হেত ৫১০ পয  ই- মইল ২০১৭ সােল, ৫১১ হেত ৫৬৬ পয  ই-
মইল ২০১৮ সােল সবেশষ ব ব ত হেয়েছ (logged in), যা অত  ঃখজনক। ই- মইল ব বহার-িচ

অ ধাবনকরত থমবােরর মত সকলেক সতক করা হেলা। এখন থেক সকল শাখা/দ র ধানগণ কতৃক
জািরকতৃ প ািদ ওেয়ব পাটােলর পাশাপািশ িনজ িনজ ই- মইল মারফত সংি েদর িনকট রণ িনি ত
করা সহ িত কাযিদবেস কমপে  ইবার ই- মইল চক করার জ  বলা হেলা।

উে খ  য, অ  সরকাির ই- মইল সািভেসর মাধ েম সহজ ও অ সমেয় অিধক সংখ ক াপেকর
িনকট মইল রেণর ােথ প মইল সািভস চাল ু করা হেয়েছ। প মইল ব বহার িনেদিশকা
অ সরণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। এ িবষেয় সািবক সহেযািগতার েয়াজেন জনাব সােল  উি ন
আহেমদ, সহকারী পিরচালক (আইিসিট), মাবাইলঃ ০১৭১২৪৭৩৩৪৮ এর সােথ যাগেযাগ করা যেত
পাের।

সংযু ঃ ১। ব ব ত ই- মইল এে েসর তািলকা- ১৫ পাতা।
            ২। প মইল ব বহার িনেদিশকা- ০২ পাতা।

১৫-৭-২০১৯

ফা ক আহেমদ
মহাপিরচালক
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৩৪.০১.০০০০.০০৮.১৮.০০৬.১৭.১৯/১(৯৯)

তািরখ: ৩১ আষাঢ় ১৪২৬
১৫ জলুাই ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) কা-অিডেনটর, যবু িশ ণ ক , যবু উ য়ন অিধদ র------------------- জলা। (সকল)
২) ডপিুট কা-অিডেনটর, যবু িশ ণ ক , যবু উ য়ন অিধদ র------------ জলা। (সকল)
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৩) সহকারী পিরচালক, আ িলক মানব স দ উ য়ন ক , ---------------- জলা। (সকল)
৪) উপেজলা যবু উ য়ন কমকতা, যবু উ য়ন অিধদ র, -------উপেজলা---------- জলা। (সকল)
৫) সংি  নিথ।
৬) মহাপিরচালেকর কাযালেয়র পিরচালকগণ
৭) ধানকাযালেয়র উপপিরচালকগণ
৮) উপ-পিরচালক (সকল জলা) যবু উ য়ন অিধদ র
৯) মহাপিরচালেকর কাযালেয়র সহকারী পিরচালকগণ

১৫-৭-২০১৯

সােলহ উি ন আহেমদ
সহকারী পিরচালক
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