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িবষয়: িপিডএসিপিডএস ( (পােসানালপােসানাল  ডাটাডাটা  িশটিশট)-)-এএ  সা িতকসা িতক  ছিবছিব  সি েবশসহসি েবশসহ  তথতথ   হালনাগাদকরণহালনাগাদকরণ  সং াসং া ।।
উপযু  িবষেয় িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, িবিসএস শাসন ক াডােরর সকল কমকতা এবং
অ া  ক াডার হেত আগত সরকােরর উপসিচব ও ত  পযােয়র কমকতাগেণর িনেয়াগ, পদায়ন,
পেদা িত, পনশনসহ িবিভ  ে  সংি  কমকতার িপিডএস পযােলাচনার েয়াজন হয়।
তথ  হালনাগাদ ও সা িতক ছিব িপিডএস-এ সি েবিশত না থাকার ফেল িস া  হণ ি য়ায়
সম া/ব াহত হয়। এর ফেল কান কান কমকতা াপ  িবধা হেত বি ত হওয়ার স াবনা থেক
যায়।

২। িতিট কমকতােক তাঁর িনজ  িপিডএস-এ েবশািধকার দান করা আেছ। িপিডএস হালনাগাদ
রাখা েত ক কমকতার জ ই জ ির। ইেতাপেূব িবিভ  সমেয় অিফস ধােনর মাধ েম িপিডএস
হালনাগাদকরণ ও সা িতক ছিব সি েবিশত করার জ  জন শাসন ম ণালয় হেত অ েরাধ জানােনা
হেয়েছ। তথািপও িকছ ু িকছ ু ে  এখনও িপিডএস-এর তথ াবলী স ণূ হালনাগাদ পাওয়া যাে
না।

এমতাব ায়, িবিসএস শাসন ক াডােরর সকল কমকতাসহ অ া  ক াডার হেত আগত সরকােরর
উপসিচব ও ত  পযােয়র কমকতাগণেক িনয়িমতভােব তােদর িপিডএস যাচাই করা এবং সা িতক
ছিব িপিডএস-এ সি েবশসহ তথ  হালনাগােদর েয়াজন হেল তা জ রী িভি েত জন শাসন
ম ণালেয়র িপএিসিস- ক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১৩-৯-২০২০

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল) (অধীন  সংি  
সকল কমকতােক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল) (অধীন  সংি  সকল 
কমকতােক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।
৩) জলা শাসক (সকল) (অধীন  সংি  সকল 
কমকতােক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।

মহুা দ হািফজরু রহমান
িসিনয়র িসে ম  এনািল

ফান: ৯৫৪০৪৮৫
ইেমইল: ssa@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.২১৬.৪৫.০০১.২০.৪/১(৫) তািরখ: ২৯ ভা  ১৪২৭
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, িনেয়াগ, পেদা িত ও ষণ অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয় (সদয়
অবগিতর জ )
২) অিতির  সিচব, ক ািরয়ার ািনং ও িনং অ িবভাগ, জন শাসন ম ণালয় (সদয় অবগিতর
জ )
৩) যু সিচব, লাক শাসন কি উটার ক  (িপএিসিস), জন শাসন ম ণালয় (সদয়
অবগিতর জ )
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
৫) কি উটার অপােরশন পারভাইজর, কি উটার অপােরশন পারভাইজার এর দ র,
জন শাসন ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

১৩-৯-২০২০
মহুা দ হািফজুর রহমান 

িসিনয়র িসে ম  এনািল
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