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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
ইউএসওএফ �ব�াপনা

�শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ�হেণ ৩০ নেভ�র ২০২০ এ অ�ি�ত সভার কায �িববরণী :

সভাপিত
�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ৩০ নেভ�র ২০২০ ি�:
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�কা ।
�ান িডও� সে�লন ক�
উপি�িত উপি�ত কম �কত�াগেণর নােমর তািলকা পিরিশ� "ক" �ত সি�েবিশত হেলা ।

 সভাপিত সভায় উপি�ত সকল স�ািনত সদ�গণেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন । অত:পর কায �প� �মাতােবক আেলাচনা করা হয় । 

( ১) বেকয়া �বতন-ভাতা :

                  সভায় িডও�র প� হেত জানােনা হয় �য , বত�মােন িডও�েত কম �রত �য সম� কম �কত�া-কম �চাির  টাইমে�ল - িসেলকশন ��ড �াি�, �বতন
সমতাকরণ , সামিয়ক বরখা� আেদশ �ত�াহার ইত�ািদ িবিভ� কারেণ িব�িসএেল কম �কালীন সমেয়র বেকয়া �বতন �া� হেয়েছন িব�িসএল হেত তা পাওয়া
যাে� না । গত ০৫.১১.২০২০ি�ঃ তািরেখ িডও�’র ১৯তম মািসক সম�য় সভািয় িব�িসএল এর স�ািনত �ব�াপনা পিরচালক অনা��ািনকভােব উপি�ত
হেল এ িবষেয় ত�র �ি� আকষ �ণ করা হেল িতিন কম �কত�া-কম �চারী সকল পয �ােয় িব�িসএল এ কম �রত থাকাকালীন বেকয়া পিরেশােধর আ�� কেরন । সভায়
জানােনা হয় �য, এ যাবৎ ০৮ (আট) জন কম �কত�া-কম �চারীর িব�িসএল হেত �মাট ১৯,০৮,৬৭২.০০ টাকা বেকয়া �াি�র দরখা� পাওয়া িগেয়েছ । উপি�ত
িব�িসএল এর �িতিনিধগণ  বেকয়া �বতন-ভাতাস�হ যথাশী� পিরেশােধর �ব�া �হণ করেবন বেল জানান । 

  িস�া� : বেকয়া �বতন-ভাতাস�হ �ত পিরেশােধর জ� িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালয় হেত মাঠ পয �ােয় এক� সা��লার জাির করেবন এবং �েয়াজনীয় বােজট (
�েযাজ� ��ে�) বরা� করেবন । 

�বতন সমতাঃ

            িডও� হেত িব�িসএল এ ��ষেণ কম �রত চ�থ � ��িণর �বশ িক� কম �চারীর �বতন সমতার দরখা� �কান�প যাচাই-বাছাই ছাড়াই িব�িসএল হেত
িডও�েত ��রণ করা হে� । সােবক িব��িবেত �যাগদান�ত এই সকল কম �চারী িব��িব’র িবিভ� অ�ল ক��ক িনেয়াগ করা হেয়েছ; যার ��ি�েত অ�ল
�তীত �ক�ীয়ভােব তােদর �কান ��েডশন তািলকা �নই । �পা� খািল না থাকায় একই সােথ �যাগদান�ত �কান অ�েলর কম �চারী অ� �কান অ�েলর
কম �চারী হেত পেদা�িত হেত বি�ত হেয়েছন এবং �বতন-ভাতার ��েডও িপিছেয় রেয়েছন । এই সব �বতন ��েড িপিছেয় পরা কম �চারীগণ এখন �বতন-ভাতা
সমতার জ� দরখা� করেছন । �যেহ� বিণ �ত কম �চারীগণ িবিভ� অ�ল হেত িনেয়াগ�া� এবং �যেহ� তােদর �কান �ক�ীয় ��েডশন তািলকা �নই, তাই তােদর
�বতন-সমতার িবষয়� অেযৗি�ক ।

            িস�া�ঃ িব�িসএল হেত �বতন-সমতার এ ধরেনর �কান দরখা� �যন না ��রণ করা হেয় �স িবষেয় িব�িসএল ক��প� যথাযথ �ব�া �হণ করেবন
এবং িডও�েত �হণ�ত এ ধরেনর দরখা� অিবলে� িব�েসএল-এ �ফরৎ পাঠােনার �ব�া করা হেব ।

(২) �পনশন সহিজকরেণর লে�� �ত অিডট আপি� সং�া� �িতেবদন ��রণ : 

সভায় িডও�র প� হেত জানােনা হয় �য , অবসর�া� কম �চারীেদর �পনশন ম�ির আেদশ জাির করার জ� িব�িসএল হেত না-দাবী �ত�য়ন সং�হ করেত হয়
। িপআরএল �ভাগরত/অবসর�া� একজন কম �চারীর পে� তার �েব �র িবিভ� কম ��ল হেত �ত�য়ন সং�হ করা জ�ল ও সময়সােপ� িবষয় হেয় দাড়�য় । সভায়
কম �চারীগেণর �ত�য়নপ� এলিপিস ই��র সময় একই সােথ �দােনর �ব�া �হেণর জ� আেলাচনা করা হয় । িব�িসএল এর �িতিনিধ জানান �য, এ সং�া�
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�ডটােবজ অেটােমশেনর কাজ চলমান রেয়েছ এবং যার �ায় ৯০% কাজ সমা� হেয়েছ । �ডটােবেজর কাজ�  স�ণ � হেল �ক�ীয়ভােব �ততার সােথ অিডট
আপি� সং�া� �িতেবদন ��রণ করা স�ব হেব । অিডট আপি�র �ডটােবজ িনেয় িবশদভােব আলাচনা করা হয় এবং �ািত�ািনক আপি��েলা �যন �ি�গত
আপি� না হয় �স িবষেয় সতক�তা অবল�েনর জ� ��� �দয়া হয় । 

 িস�া� : অবসর গমনকারী কম �চারীর এলিপিস �দােনর সময় একই সােথ অিডট সং�া� না-দাবী �ত�য়ন ই��র �ব�া করা এবং ি�-প�ীয় / ি�-প�ীয় অিডট
সং�া� সভায় িডও�’র একজন �িতিনিধেক অ�� �� করা ।  

(৩) ক�াণ তহিবল হেত অ�দান �াি�েত জ�লতা িনরসন: 

            ক�াণভাতা, �যৗথবীমা এবং দাফন/অে��ি�ি�য়া অ�দােনর আেবদেনর ��ে� গত ১ নেভ�র, ২০২০ হেত
অনলাইেন URL:sss.bkkb.gov.bd �বহার কের আেবদেনর সােথ �েয়াজনীয় কাগজপে�র ��ান কিপ সং�� কের আেবদন দািখল করার জ�
জন�শাসন ম�ণালেয়র পিরপ� পাওয়া িগেয়েছ যা ইেতামে� িডও�’র কম �চারীগণ �য সকল �িত�ােন কম �রত রেয়েছন �সখােন ��াংকন কের জানােনা হেয়েছ
এবং িডও�’র ওেয়ব সাইেট তা আপেলাড করা হেয়েছ । 

           ইেতা�েব � �কান সরকাির কম �চারী ���বরণ অথবা ��তর আহত হেয় �ায়ী অ�মতাজিনত আিথ �ক অ�দােনর আেবদন �টিলেযাগােযাগ িবভাগ হেয়
জন�শাসন ম�ণালেয় ��রণ করা হেতা । জন�শাসন ম�ণালেয়র প� নং ০৫.০০.০০০০.১২৩.০২.০০৬.১৮-৮৪৫, তািরখঃ ৩০ �সে��র ২০২০ অ�যায়ী বিণ �ত
আেবদন িবভাগীয় পয �ােয় কম �চারী যথাযথ ক��পে�র মা�েম িবভাগীয় কিমশনার বরাবর এবং �জলা ও উপেজলা পয �ােয় কম �রত কম �রত কম �চারী সংি��
�জলার �ড�� কিমশনার (িডিস) বরাবর ��রণ করার িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ । 

িস�া� : ক�াণভাতা, �যৗথবীমা এবং দাফন/অে��ি�ি�য়া অ�দােনর আেবদন এবং সরকাির কম �চারী ���বরণ অথবা ��তর আহত হেয় �ায়ী অ�মতাজিনত
আিথ �ক অ�দােনর আেবদন এর ন�ন প�/পিরপ� িডও�’র ওেয়ব সাইেট আপেলাড করণ এবং িব�িসএলেক প� িদেয় অবিহত  করেত হেব । 

(৪)   িবিবধ  :

            সভায় িডও�র কম �কত�া-কম �চারী ক��ক বসবাস�ত িব�িসএল এর বাসা এর ভাড়া িবল স�েক� আেলাচনা হয় । িডও�র কম �কত�াগণ জানান �য,
িব�িসএল এর বাসাভাড়ার জমা�ত িবেলর িবপরীেত ি�য়াের� সা� �িফেকট স�িত �দান করা �� হেয়েছ তেব সবাই তা পাে�ন না । 

            িস�া� : িডও�র কম �কত�া-কম �চারী ক��ক বসবাস�ত িব�িসএল এর বাসার পিরেশাধ�ত ভাড়া পিরেশািধত িবেলর িবপরীেত ি�য়াের� সা�িফেকট
িনয়িমত �দােনর �েয়াজনীয় �ব�া িব�িসএল �হণ করেব ।         

   সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষনা কেরন । 

 
 

�মাঃ মহিস�ল আলম 
 মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৫.০০২.১৮.৮৯ তািরখ: 
 ১০ িডেস�র ২০২০

২৫ অ�হায়ণ ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 ১) ��সিচব (িনরী�া) ও ��াচার �ফাকাল পেয়� , ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

 ২) অিতির� মহাপিরচালক, �শাসন ও অথ �, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
 ৩) অিতির� মহাপিরচালক, কািরগির, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 ৪) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ সাবেমিরন ক�াবল �কা�ানী িলিমেটড (িবএসিসিসএল)
৫) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)

 ৬) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড
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৭) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড
৮) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৯) পিরচালক (অিতির� দািয়�), �শাসন অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১০) উপপিরচালক, �টিলকম িনরাপ�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 
 

�মাঃ মিফজ উি�ন 
উপপিরচালক


