
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

লাক শাসন কি উটার ক  (িপএিসিস) 
www.mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২১৭.১৬.০৫২.১৭.৩৫ তািরখ: 
২৩ আগ  ২০২২

৮ ভা  ১৪২৯

িবষয:় সরকািরসরকাির   কমকতােদরকমকতােদর   দা িরকদা িরক  কােজকােজ   তত   আদানআদান -- দােনদােন   সরকািরসরকাির   ইই -- মইলমইল  বহ ারবহ ার   িনি তিনি ত   করণকরণ   সং াসং া
: ারক নং-৫৬.০০.০০০০.০৫৯.০৬.০০১.২১.৬৬, তািরখ: ১৯ লাই ২০২২ ি .।

       উপ  িবষয়  ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ধানম ীর  সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  বাংলােদশ িডিজটাল টা েফাস-এর িনবাহী কিম র
০৭ লাই ২০২১ তািরেখ অ ি ত ১১তম সভায় িনে া  িস া  হীত হয়-
        
        িস া  িমক নং ১১.৭ (ক) "সরকাির কমকতােদর দা িরক কােজ ত  আদান- দােন সরকাির ই- মইল বহার িনি ত করেত হেব"।

         ই- মইল িসে ম এক   ণ দা িরক যাগােযাগ মা ম। দা িরক তে র িনরাপ া িনি তকে  তার এবং িনয় ণাধীন দ র/সং া/কমকতার সকল
দা িরক যাগােযােগ সরকাির ই- মইল-এর মা েম করাসহ  ই- মইেল ং পাসওয়াড (Minimum-8 digits: at least 1 capital letter, 1
small letter, 1 number and 1 special character) বহার এবং িত িতন মাস অ র তা পিরবতেণর েয়াজনীয় ব া

হণ/িনেদশনা দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হইল।

৩০-৮-২০২২

াপক:
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)।
২) জন শাসন ম ণালেয়র অধীন দ র/সং া ধানগণ।

মা: আঃ রা াক সরকার
সিচব

ফান: ৫৫১০০৫১২
ইেমইল: paccbr@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২১৭.১৬.০৫২.১৭.৩৫/১(৩) তািরখ: ৮ ভা  ১৪২৯
২৩ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয় (সদয় অবগিতর জ )।
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , িডিজটাল গভেন  ও ইমি েমে শন অিধশাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ।

৩০-৮-২০২২
মা: আঃ রা াক সরকার 

সিচব

১


