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ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.১ তািরখ: 
০৪ জা য়াির ২০১৮

২১ পৗষ ১৪২৪

িবষয:় ‘‘ িড িজটালিডিজটাল   ব াংলােদশবাংলােদশ ’ ’ িব িনমােণরিবিনমােণর   িনিমিনিম   .bd (.bd (ডটডট  bd)  bd) ওও  ..ব াংলাব াংলা  ( ( ডটডট
বাংলাব াংলা ) ) ড ােমইনডােমইন   িনব নিনব ন   ব া তা লকবা তা লক  এবংএবং  ড াইনা িমকডাইনািমক  ওেয়বসাইটওেয়বসাইট
তিরকরণসং াতিরকরণসং া   পে রপে র   িবষেয়িবষেয়  অিধকতরঅিধকতর   করণকরণ ।।

: ১। মি পিরষদ িবভােগর ২৪ অে াবর ২০১৭ তািরেখর
০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০১৫.১৪-৫০৮ ন র ারক;
২। মি পিরষদ িবভােগর ০৮ নেভ র ২০১৭ তািরেখর
০৪.০০.০০০০.৮৩২.৯৯.০০২.১৬-১২০ ন র ারক;
৩। ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ১৭ অে াবর ২০১৭ তািরেখর
১৪.০০.০০০০.০১০.১৮.০২৬.১৭-৪৯৯ ন র ারক;
৪। মি পিরষদ িবভােগর ০৮ এি ল ২০১৩ তািরেখর
০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮ ন র ারক; এবং
৫। মি পিরষদ িবভােগর ১৫ িডেস র ২০১৩ তািরেখর
০৪.০০.০০০০.২৩২.৪৫.০১৭.১৩-৫৮ ন র ারক।

          উপ  িবষয় এবং ে া  ৩ ন র ারক পে র পিরে ি েত সকল ম ণালয়/িবভাগ, িবভাগীয়
কিমশনােরর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয় এবং তােদর আওতাধীন সকল অিধদ র/দ র/সং া
ক ক .bd .bd ((ড টড ট  bd)bd)   ওও    ..বাংল াবাংল া ( (ড টড ট  বাংল াবাংল া))  ডােমইন িনব ন বা তা লকভােব রিজে শন এবং
ডাইনািমক ওেয়বসাইট তিরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  ে া  ১ ও ২ ন র ারেক এ িবভাগ হেত
প  রণ করা হয়। উ  প  াি র পর কােনা কােনা দ র তােদর দ েরর জ  জাতীয় ত  বাতায়েনর
ডাইনািমক কাঠােমােত সং  না হেয়ই িনজ  ব াপনায় ন নভােব ডাইনািমক ওেয়বসাইট তিরর
জ  কিম  গঠন বা উে াগ হণ কেরেছন মেম জানা গেছ, যা অ েয়াজনীয়।

২।         সিচবালয় িনেদশমালা, ২০১৪-এর ১৫ ন র অ ে েদর িনেদশনা অ সরণ কের মি পিরষদ
িবভােগর ত াবধােন ধানম ীর কাযালেয়র এ আই া ােমর কািরগির সহায়তায় ইেতামে  জাতীয় ত
বাতায়ন (www.bangladesh.gov.bd ও বাংল ােদশবাংল ােদশ .বাংল াবাংল া))  তির করা হেয়েছ যা িথবীর
সব হৎ ত  বাতায়ন। জাতীয় ত  বাতায়ন ইেতামে  জািতসংেঘর িবেশষািয়ত
সং া ITU এর WSIS এওয়াড এবং The Open Group-এর President Award-এ

িষত হেয়েছ। জাতীয় ত  বাতায়ন মওয়ােক বাংলােদেশর সকল ম ণালয়/িবভাগ ও
অিধদ র/দ র/সং ার িনয় ণাধীন িবভাগ, জলা ও উপেজলা পযােয়র সকল সরকাির দ েরর থক

থক ডােমইেনর ওেয়বসাইটস হ সং  থাকার ব া রেয়েছ।

৩।         ইউিনয়ন পযায় হেত  কের ম ণালয়/িবভাগ পয  সকল দ েরর ওেয়বসাইট জাতীয় ত
বাতায়েন সং  করার লে  ইেতামে  সকল দ রেক েয়াজনীয় িশ ণ দান করা হেয়েছ এবং এ
যাবৎ ৪৩০০০+ দ র এ-কাঠােমােত সং  হেয়েছ।  সং ক ম ণালয়/িবভাগ ও দ র এ-কাঠােমােত
সং  করার িবষয়  ি য়াধীন রেয়েছ। উে , জাতীয় ত  বাতায়ন মওয়ােক সং  সকল
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ওেয়বসাইটই .bd (ডট িবিড) ডােমইেনর অ  িবধায় ন ন কের রিজে শেনর েয়াজন নই।
এে ে  ডােমইন নবায়েনর িবষয়  িবেবচনায় রাখেত হেব। য সকল ওেয়বসাইেটর ডােমইন  .বাংলা (ডট
বাংলা)-য় িনব ন করা হয়িন স সকল ে  ে া  ৩ ন র ারেকর বণনামেত .বাংলা (ডট বাংলা)
ডােমইন িনব ন করেত হেব। এ িবষেয় কােনা কািরগির সহায়তার জ  জনাব মাঃ দৗল ামান ান,

উপসিচব ও িবেশষ , এ আই া াম; মাবাইল: +৮৮০১৭১৪০৮৩৫০০, ই-
মইল: doulutuzzamankhan@gmail.com ও
ফস ক: https://www.facebook.com/groups/NPFTEAM/ এবং জনাব মাঃ

শিহ ল ইসলাম, িবভাগীয় েকৗশলী, িব িসএল; মাবাইল: +৮৮০১৫৫০১৫১৩১৮ ও ই-
মইল: deanc@btcl.com.bd-এর সে  যাগােযাগ করা যেত পাের।

৪।         এমতাব ায়, জাতীয় ত  বাতায়েনর ডাইনািমক মওয়ােক
(www.bangladesh.gov.bd ও বাংলােদশ.বাংলা) য সকল ওেয়বসাইট এখনও সং  হয়িন
তা জা য়াির ২০১৮-এর মে  সং করণ এবং ে া  ৪ ও ৫ ন র ারেকর িনেদশনা মাতােবক
হালনাগাদ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : ে  উি িখত ারকস হ।

৪-১-২০ ১৮

১) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৩) জলা শাসক (সকল)

মাঃ শাহগীর আলম
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৮৮৩৯৫
ফ া : ৯৫১৩৩০২

ইেমইল: eg_sec@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.১/১(৪) তািরখ: ২১ পৗষ ১৪২৪
০৪ জা য়াির ২০১৮

অ িলিপ সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়) 
১) ক  পিরচালক, একেসস  ইনফরেমশন (এ আই) া াম
২) াশনাল কনসালেট  ফর পাটাল ইমি েমে শন শািল , ই-সািভস, একেসস 
ইনফরেমশন (এ আই) া াম
৩) মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৪) সিচব, সম য় ও সং ার মেহাদেয়র একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ

৪-১-২০ ১৮

মাঃ শাহগীর আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব

২
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