
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ িশ া অিধদ র 
www.dshe.gov.bd

ঢাকা

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১৩.৪৯.০০৪.১৯.৩৪ তািরখ: 
০৩ নেভ র ২০২০

১৮ কািতক ১৪২৭

িবষয:় ইনেফ াইনেফ া   সরকারসরকার --২২   কে রকে র   আওতায ়আওতায ়  া িপতািপত   নটওয়ােকরনটওয়ােকর   তত   রণরণ   এবংএবং  িবলিবল  দানদান   সং াসং া ।।
: ৩৭.০০.০০০০.০২৩.৬২.০০৩.১২.৫০; তািরখ: ০৪ অে াবর

বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস) ক ক বা বািযত় ইনেফা-সরকার-২ কে র মা েম মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ এর আওতাধীন
দ র/অিধদ র/পিরদ র/সং াস েহর জলা/উপেজলা পযােয ় মাট ৫৭৪  দ ের নটওযা়ক সংযােগ দান করা হেয়েছ (সং ি  )। ইনেফা সরকার-২ কে র মা েম
৫৭৪  দ ের ািপত নটওয়াক-এর বতমান অব া, ব ত ই ারেনট সািভস এমিবিপএস-এর ত  এবং িবল পিরেশাধ স িকত িব ািরত ত  আগামী ১০/১১/২০২০
তািরেখর মে  বিনত িলংেক (https://forms.gle/vJdNt6HwsQPviM7t5) দান এবং ব  নটওযা়ক সংেযাগ জ রীিভি েত সাব িণকভােব সচল রাখা
ও মািসক িবল দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৩-১১-২০২০

িবতরণ :
১) পিরচালক(মা িমক ও উ  িশ া)-সকল অ ল
২) আ িলক উপপিরচালক-সকল (িব ালয় ও পিরদশন শাখা)
৩) জলা িশ া কমকতা- সকল জলা
৪) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার ( লনা অ ল-সকল)
৫) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (চ াম অ ল-সকল)
৬) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার ( িম া অ ল-সকল)
৭) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (ঢাকা অ ল-সকল)
৮) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (মযম়নিসংহ অ ল-সকল)
৯) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (বিরশাল অ ল-সকল)
১০) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (রং র অ ল-সকল)
১১) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (রাজশাহী অ ল-সকল)
১২) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (িসেলট অ ল-সকল)

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১৩.৪৯.০০৪.১৯.৩৪/১(৫) তািরখ: ১৮ কািতক ১৪২৭
০৩ নেভ র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, সাধারণ শাসন শাখা , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
২) সহকারী পিরচালক-১, িফ া  এ  িকউরেম  শাখা, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৩) মইনেট া  ইি িনয়ার , ই. এম. আই. এস সল , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৪) সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার, ই. এম. আই. এস সল , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৫) িপএ  মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র

৩-১১-২০২০
খ কার আিজ র রহমান 
িসিনয়র িসে ম এনািল

১
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িশ�া ম�ণালয় 

মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ 
আইিস� অিধশাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৩৭.০০.০০০০.০২৩.৬২.০০৩.১২.৫০ তািরখ: 
০৪ অে�াবর ২০২০

১৯ আি�ন ১৪২৭

িবষয়: ইনেফা সরকার-২ �কে�র আওতায় �ািপত �নটওয়াক� সংেযাগ সাব ��িণকভােব সচল রাখা, �ািপত �নটওয়ােক�র
ত� ��রণ এবং িবল �দান সং�া�।

     বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল (িবিসিস) ক��ক বা�বািয়ত ইনেফা-সরকার-২ �কে�র মা�েম মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
এর আওতাধীন দ�র/অিধদ�র/পিরদ�র/সং�াস�েহর �জলা/উপেজলা পয �ােয় �মাট ৫৭৪� দ�ের �নটওয়াক� সংেযাগ �দান করা হয়।
বত�মােন ৭৯� দ�ের (তািলকা সং��) িবিভ� সম�ার কারেণ �নটওয়াক� সংেযাগ িবি�� রেয়েছ মেম � সংি�� �সবা �দানকারী
�িত�ানস�েহর পে� িবিসিস’�ত �ািপত জাতীয় �নটওয়াক� অপােরশন �স�ার হেত জানােনা হেয়েছ। উি�িখত ৭৯� দ�েরর
�নটওয়াক� সংেযাগ িবি�� থাকায় বিণ �ত দ�রস�েহ সরকােরর ই-গভেন �� সািভ �স বা�বায়ন বাধা�� হে�।

২।   �ধানম�ীর �� সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� Domestic Network   Coordination Committee
(DNCC) এর ২৯তম সভায় ইনেফা-সরকার-২ �কে�র �নটওয়াক� িডভাইসস�হ (রাউটার, �ইচ, িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম) ও
অ�া� ত�-��ি� সাম�ী � � �বহারকারী দ�র/সং�া/অিফস�হ িনজ� অথ �ায়েন র�ণােব�েণর িস�া� �হীত হয় এবং
DNCC এর ৩১তম সভায় �নটওয়াক� �বহারকারী ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�া/অিফস�হেক অে�াবর ২০১৮ হেত ইনেফা-
সরকার-২ �কে�র �নটওয়াক� সংেযােগর �েয়াজনীয় মািসক িবল �দান এবং ব� �নটওয়াক� সংেযাগ জ�রী িভি�েত সাব ��িণকভােব
সচল রাখার �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িস�া� �হীত হয়।

৩।     বিণ �ত অব�ায়, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ এর আওতাধীন দ�র/অিধদ�র/পিরদ�র/সং�াস�েহর িবভাগ/�জলা/উপেজলা
পয �ােয়র কত�েলা অিফেস ইনেফা সরকার-২ �কে�র মা�েম �নটওয়াক� �ািপত হেয়েছ, তার বত�মান অব�া (সািভ �স চা� আেছ/
নাই), কত এমিবিপএস ই�ারেনট সািভ �স �দওয়া হে�, িবল পিরেশাধ স�িক�ত িব�ািরত ত� ১৫/১০/২০২০ তািরেখর মে� এ
িবভােগ ��রণ এবং ইনেফা সরকার-২ �কে�র মা�েম �ািপত �নটওয়াক� সংেযােগর মে� ব� �নটওয়াক� সংেযাগ জ�রীিভি�েত
সাব ��িণকভােব সচল রাখা ও �েয়াজনীয় মািসক িবল �দােনর �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

৪-১০-২০২০

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :
১) মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�র
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ�াত� ও পিরসং�ান ��েরা 
(�ানেবইস)
৩) �ধান �েকৗশলী (চলিত দািয়�), িশ�া �েকৗশল অিধদ�র

�মাঃ �মাফাখখা�ল ইসলাম
িসিনয়র িসে�ম এনািল�

�ফান: ৯৫৭৭০৯৬
ইেমইল: ssa@moedu.gov.bd



10/19/2020 ডাক (২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://dshe.nothi.gov.bd 2/2

৪) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, ঢাকা
৫) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, 
চ��াম।
৬) �চয়ার�ান  (��ন দািয়�), মা�িমক ও উ� মা�িমক 
িশ�া �বাড �, রাজশাহী
৭) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ�মা�িমক িশ�ােবাড �, বিরশাল
৮) �চয়ার�ান , মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, �িম�া
৯) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, যেশার
১০) �চয়ার�ান  (ভার�া�), মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া 
�বাড �, িসেলট
১১) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ� মা�িমক িশ�া �বাড �, 
িদনাজ�র
১২) �চয়ার�ান, মা�িমক ও উ�মা�িমক িশ�া 
�বাড �,ময়মনিসংহ

�ারক ন�র: ৩৭.০০.০০০০.০২৩.৬২.০০৩.১২.৫০/১(৩) তািরখ: ১৯ আি�ন ১৪২৭

০৪ অে�াবর ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) িনব �াহী পিরচালক, িনব �াহী পিরচালক এর দ�র, বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল
২) অিতির� সিচব , �শাসন ও অথ � অ�িবভাগ, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
৩) সিচব এর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ

৪-১০-২০২০
�মাঃ �মাফাখখা�ল ইসলাম 
িসিনয়র িসে�ম এনািল�




























