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৮ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় িড িজটালিডিজটাল   ব াংলােদশবাংলােদশ   িব িনমােণরিবিনমােণর   িনিমিনিম  .bd ( .bd (ডটডট  bd)  bd) ওও . .ব াংলাব াংলা  ( ( ডটডট   ব াংলাব াংলা ) ) ড ােমইনডােমইন   িনব নিনব ন
বা তা লকবা তা লক  এবংএবং  ড াইনা িমকডাইনািমক  ওেয়বসাইটওেয়বসাইট   তিরকরণতিরকরণ   সং াসং া ।।

: মি পিরষদ িবভােগর ই-গভেন -১ শাখার ৪ জা য়াির ২০১৮ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.১ নং ারক
         
            উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত, মাননীয় ধানম ীর ঘািষত িভশন ২০২১ এর “ িডিজটাল বাংলােদশ” িবিনমােণর
জ  বাংলােদেশর সকল সরকাির, বসরকাির, সরকার িনবি ত, ায় শািসত, আধাসরকাির ও রা ায়  িত ান স েহর .bd (ডট bd)
ও .বাংলা (ডট বাংলা) ডােমইন িনব ন ও নবায়ন এবং িত  িত ােনর ডাইনািমক ওেয়বসাইট তরীসহ চলমান রাখা বা তা লক করা
হেয়েছ। য সকল িত ােনর ওেয়বসাইট .bd ডােমইন এ অ  তােদরেক নবায়ন এবং যােদর ওেয়বসাইট .বাংলায় িনব ন হয়িন
তােদরেক অব ই .বাংলা ডােমইন িনব ন করা েয়াজন। 

          এমতাব ায়, সংি  সকল দ র/ িত ােনর জ  িব িসএল এর .bd (ডট bd) ও .বাংলা (ডট বাংলা) ডােমইন িনব ন ও
নবায়ন এবং ডাইনািমক ওেয়বসাইট তরী ও চলমান রাখার জ  িনেদশ েম আপনার অিধন  সকলেক অ প িনেদশনা দােনর জ
অ েরাধ করা হেলা। 

           িবঃ ঃ- অ  কায ম বা বায়েনর জ  েয়াজেন যাগােযাগ করেবন, সদ  সিচব, ডােমইন েমাশনাল সল (DPC), মাবাইল
নং ০১৫৫০-০৫০৭১৮, ০১৭১১-৯৮৬৭৯০ টিলেযাগােযাগ ভবন, িব িসএল, ি য়া।  
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মা: আসলাম হােসন
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৪.৫০০০.০২৫.১৪.০০১.১৯.৪৯/১(৬) তািরখ: ৮ বশাখ ১৪২৬
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।
৩) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, ি য়া
৪) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), ি য়া
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার,, ি য়া সদর/ মারখালী/ খাকসা/িমর র/ ভড়ামারা/ দৗলত র।
৬) উপ-মহা ব াপক টিলকম (অঃদঃ), িব িসএল, ি য়া
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