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শাসিনক িব ি  নং-১৫/২০২০

িবষয:় ইই --নিথরনিথর   মা েমমা েম   দা িরকদা িরক  কাযকায   স াদেনরস াদেনর   জজ   িবেশষিবেশষ   িনেদশনািনেদশনা   সং াসং া ।।

           পক  ২০২১ তথা িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েনর লে  ২০১৮ সােলর লাই মাস থেক িবমান
বাংলােদশ এয়ারলাই  িল: এ ই-নিথর বহার চা  ও কাযকর করা হেয়েছ। িবমােনর ই-নিথ িসে ম
পযােলাচনা কের দখা যাে  য, এখনও কান কান উপ-িবভাগ/শাখা/ইউিনট তােদর নিথ েক চিলত হাড
নিথেতই উপ াপন করেছন। ২০২১ সােলর মে  িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েন ই-নিথর বহার অত

ণ। এছাড়া, কেরানা ভাইরাস বািহত রাগ (COVID-19) মাকােবলায় সরকার ঘািষত সাধারণ
কালীন/সীিমত দা িরক কায েমর সমেয় ই-নিথ উে খেযা  িমকা পালন করেছ। ই-নিথেত সামািজক

র  বজায় রাখা ও কাগেজর সং শ না থাকায় রাগ সং মেণর িঁকও াস করেছ। 

০২।      জাতীয় ত  ও যাগােযাগ ি  নীিতমালা ২০১৮-এ ই-নিথ কায ম যথাযথভােব বা বায়েনর
িনেদশনা রেয়েছ। ব াপনার সােথ িবমােনর িবিভ  পিরদ েরর বািষক কমস াদন ি েত িত
পিরদ ের ই-নিথর শতভাগ বহােরর বা বাধকতা রেয়েছ। সরকার ঘািষত পক  ২০২১ বা বায়ন, ই-
নিথ বহােরর বা বাধকতা, কেরানা ভাইরাস রােগর িঁক াস ও শনাির য় সা েয়র লে  িবমান

ব াপনা চিলত হাড নিথ উপ াপেনর যাবতীয় শনাির ণ ও সরবরাহ না করার জ  সংি
িবভাগেক েয়াজনীয় িনেদশ দান কেরেছ। 

০৩।     এমতাব ায়, িবমােনর সকল িবভাগ/উপ-িবভাগ/শাখা/ ইউিনটেক ৩০ ন ২০২০ এর মে  শতভাগ
নিথ ই-নিথেত উপ াপন িনি ত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৭-৬-২০২০
িজয়াউ ীন আহেমদ
পিরচালক শাসন

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল)।
২) মহা ব াপক (সকল)/অ , িবএ িস/িহসাব িনয় ক/িচফ অফ িনং/িচফ অফ টকিনক াল/িচফ অফ াইট
সফ /িচফ অফ িসিডউিলং এ  ািনং/ ধান েকৗশলী (সকল)/ কা ািন সে টাির/ ধান িচিকৎসক।

১



৩) সংি  উপ-মহা ব াপক/উপ- ধান েকৗশলী (সকল)/ ধান িশ ক/আই ।
৪) ব াপনা পিরচালক-এর ব াপক সম য় - ব াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৫) সংি  ব াপক/ জলা ব াপক/ শন ব াপক (সকল), িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িল:।
৬) ইনচাজ (সকল) শাসিনক সল-সংি  দ র/পিরদ র/িবভাগ/উপ-িবভাগ/শাখােক অবিহত বক সংর েণর জ ।
৭) না শ বাড।
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