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প্রিয় সহকর্মী,
শুভেচ্ছা নিভেি। কভরািা পনরনিনত নিয়ন্ত্রভে (ভকানেড-১৯) আপিার সনিনিত প্রভেষ্টা অতযন্ত প্রশংসিীয়। আপনি
নিশ্চয়ই অেগত রভয়ভেি যে, যেকসই নডনিোি োংিাভেশ নেনির্মাভের িভযয আইনসটি'র সভে মাত্তর্ ব্যেহার ও প্রভয়াগ
নিনশ্চতকরে, প্রযুনিগত অেকাঠাভর্া নির্মােসহ নিেমরভোগ্য নডনিোি সংভোগ িাপি, িাগনরক যসো সহনিকরে, উদ্ভােিী
উভযাভগ সহভোনগতা প্রোি ও যেশব্যাপী হাই-যেক পাকম নির্মাভের িভযয তথ্য ও যোগাভোগ প্রযুনি নেোগ িািামূখী কাে মক্রর্
পনরোিিায় নিরিস কাি কভর োভচ্ছ।
তথ্য ও যোগাভোগ প্রযুনি নেোভগর উভযাভগ তথ্য ও যোগাভোগ প্রযুনি অনিেপ্তর ও এটুআই-এর সহভোনগতায় েতমর্াি
কভরািা (ভকানেড-১৯) সংক্রর্ে পনরনিনত নেভেেিায় ৬৪টি যিিার নডনিোি কাে মক্রর্ভক িাতীয় তথ্য োতায়ভির র্াধ্যভর্
িাগনরকভের কাভে উপিাপভির িভযয অিিাইি প্লােফভর্ম নডনিোি যর্িা-২০২০ আভয়ািভির উভযাগ গ্রহে করা হভয়ভে।
আপিার যিিার িািীয় পে মাভয়র নেনেন্ন নডনিোি কাে মক্রভর্র যেক্সে/ভপ্রভিভেশি, েনে, নেনডও এেং প্রভয়ািিীয় তথ্য িাতীয়
তথ্য োতায়ভি সংযুি করার র্াধ্যভর্ এই যর্িার কাে মক্রর্ উদোপি করা হভে। অিিাইি যর্িা কাে মক্রর্ োস্তোয়ভির িভযয
আগার্ী ২১ জুি ২০২০ এর র্ভধ্য িাতীয় তথ্য োতায়ভি যর্িার িন্য অপশি ততনরর পাশাপানশ আগার্ী ২৩ জুি ২০২০ এর
র্ভধ্য যিিা পে মাভয়র সকি নডনিোি কাে মক্রর্ সম্পনকমত তথ্য আপভিাড করার প্রভয়ািিীয় উভযাগ নিভত হভে। এছাড়া,
মুনিেেষ ম উদোপভির অংশ নহভসভে এ অিিাইি প্লােফভর্ম ‘মুনিে কে মার’ িাভর্ একটি প্যানেনিয়ি ততনর করভত হভে। উভেখ্য
যে, আগার্ী ২৭ জুি যেভক ৩০ জুি ২০২০ তানরভখর র্ভধ্য অিিাইি-নেনত্তক নডনিোি যর্িা-২০২০ উদোপি করার সর্য়সীর্া
নিি মারে করা হভয়ভে। এ নেষভয় অিিাইি-নেনত্তক নডনিোি যর্িা-২০২০ উেোপি নেষয়ক একটি নেস্তানরত গাইডিাইি
আপিার েরােভর যপ্ররে করা হভচ্ছ এেং নডনিোি যর্িা-২০২০ আভয়ািি সংক্রান্ত ব্যয় আইনসটি নেোগ হভত নিে মাহ করা হভে।
নডনিোি যর্িা-২০২০ উদোপভির িভযয প্রেীত গাইডিাইি অনুোয়ী নেনেন্ন কাে মক্রর্ভক প্রেশমভির ব্যেিা গ্রহে করা
যেভত পাভর। সরকানর কর্মকতমা/কর্মোনর, িিপ্রনতনিনি, সুশীি সর্াভির প্রনতনিনি, স্কুি/কভিভির নশযকবৃন্দ, আইনসটি
ব্যনিত্ব/উভযািাসহ িািীয় গের্াধ্যর্ কর্ীভের সম্পৃিতায় অিিাইি প্লােফভর্ম যপ্রস নিনরং,প্রোর এেং নেষয়নেনত্তক
যসনর্িাভরর আভয়ািি এেং নডনিোি োংিাভেভশর এনগভয় োওয়ার ১১ েেভরর অিমি সম্পনকমত কাে মক্রর্সমূহ, প্রযুনিগত
উদ্ভােি ও সম্প্রসারে ইতযানে ব্যািার/ভপাস্টার-এর র্াধ্যভর্ প্রোভরর ব্যেিা গ্রহে করভত পাভরি।
সভে মাপনর, যকানেড-১৯ এর নেস্তার যরািকভে র্নন্ত্রপনরষে নেোভগর নিভে মশিা ও স্বািযনেনি প্রনতপািিকরতঃ অিিাইি
প্লােফভর্ম নডনিোি যর্িা-২০২০ সফিোভে আভয়ািভির িন্য আপিার সনক্রয় অংশগ্রহে ও ঐকানন্তক সহভোনগতা কার্িা
করনে।
সংযুনি: নডনিোি যর্িা-২০২০ গাইডিাইি।
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