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মিু যু  িবষয়ক ম ণালয় 
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জ ির 

ারক ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৩.১৬.০১১.১৯.৩৯৭৯ তািরখ: 
৩১ িডেস র ২০১৯

১৬ পৗষ ১৪২৬

িবষয়: মিু যুমিু যু   িবষয়কিবষয়ক  ম ণালেয়রম ণালেয়র  ২৪২৪--১১১১--২০১৯২০১৯  িি : : তািরেখরতািরেখর  ৭৮৬৭৮৬  নংনং  এবংএবং  ৩০৩০--১২১২--২০১৯২০১৯  িি ::
তািরেখরতািরেখর  ৭৯৪৭৯৪  নংনং  পে রপে র  সংেযাজনীসংেযাজনী।।

মুি যু  িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় ম ী মেহাদেয়র জ রী িনেদশনার ি েত ২৪-১১-২০১৯ি :তািরেখর ৪৮.০০.০০০০.০০৩.২৫.০৭২.১৯.৭৮৬ নং ারেক িরত
পে র কাযকািরতা বা বায়েনর লে  বীর মুি েযা ােদর অ েল আইিড কাড ও িডিজটাল সনদ দােনর উে ে  উপেজলা িনবাহী অিফসারবৃ েক এবং মহানগরসমূেহ
সংি  জলা শাসক কতকৃ দািয়  া  কমকতাবৃ েক মুি েযা ােদর িন  বিণত তথ সমূহ সং হপবূক   দ ের সংর েণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

১) মুি েযা ার নাম (ইংেরজী ও বাংলায়।
২) সা িতক তালা পাসেপাট সাইেজর এক কিপ ছিব (জীবীত মুি েযা ােদর ে ।
৩) িপতা ও মাতার নাম (ইংেরজী ও বাংলায়।
৪)  জ  তািরখ।
৫) জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ ন র ( েযাজ  ে )।
৬) মুি েযা া (জীবীত /মৃত):

কাশ থােক য, মহানগরসমূেহ সংি  জলা শাসকবৃ  এবং উপেজলা িনবাহী অিফসারবৃ  এর বরারের জন শাসন ম ণালয় কতকৃ িনধািরত সরকারী ই- মইেল url সহ
ইউজার নম ও পাসওয়াড রেণর পর িনধািরত সমেয়র মেধ  বীর মুি েযা ােদর িনকট থেক া  তথ সমূহ মুি যু  িবষয়ক ম ণালেয় রণ করেত হেব।

১৩-১-২০২০

িবতরণ : কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নেহ)
১) জলা শাসক (মহানগর সকল) বীর মিু েযা ােদর চািহত তথ  সং েহর িনিম  একজন 
কমকতােক দািয়  দােনর অ েরাধসহ।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

ডাঃ লাল কৃ  রায়
উপসিচব (সনদ)

ারক ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৩.১৬.০১১.১৯.৩৯৭৯/১(৭৬) তািরখ: ১৬ পৗষ ১৪২৬
৩১ িডেস র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নেহ) 
১) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
২) ম ীর একা  সিচব (উপসিচব), মাননীয় ম ীর দ র, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৩) জলা শাসক,
চ াম/জামালপরু/মািনকগ / িম া/রংপরু/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/চঁাদপরু/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ / নামগ /িদনাজপরু/মিু গ /নারায়ণগ /খলুনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকািঠ/নােটার/রা ামািট/ক বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখালী/ফিরদপরু/গাজীপরু/ গাপালগ /িকেশারগ /টা াইল/গাইবা া/চঁাপাইনবাবগ /রাজশাহী/পাবনা/পটুয়াখালী/ ি য়া/ময়মনিসংহ/প গড়/নীলফামারী/ মৗলভীবাজার/নওগাঁ/জয়পরুহাট/ঠা রগাঁও/ িড় াম/ শরপরু/শরীয়তপরু/ ন েকাণা/মাদারীপরু/বা রবান
পাবত  জলা/নড়াইল/ মেহরপরু/চুয়াড়া া/ ফনী/ল ীপরু/িপেরাজপরু/হিবগ /বর না/খাগড়াছিড়/বিরশাল/নরিসংদী
৪) উপ-সিচব , উপ-সিচব (আইিসিট), মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৫) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৬) ব ি গত কমকতা , অিতির  সিচব ( গেজট, ত য়ন ও সনদ)-এর দ র, মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়

১৩-১-২০২০

ডাঃ লাল কৃ  রায় 
উপসিচব (সনদ)
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