
 

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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২৯ তম মািসক সম�য় সভার কা��িববরণী

সভাপিত
�মাঃ কাম��ামান 
অিতির� সিচব (�টিলকম), ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ এবং মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), �টিলেযাগাযাগ
অিধদ�র।

সভার তািরখ ২৩/০৯/২০২১ ি�ঃ
সভার সময় �বলা ১১.০০ ঘ�কা
�ান সভা ক� (ক� নং-৪০৩), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, ৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, �তজগ�ও, ঢাকা।
উপি�িত অিধদ�েরর সহকারী পিরচালক/ সমপয �ায় হেত ত��� ��েডর কম �কত�াগণ।

সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সকলেক �েভ�া জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। অত:পর সভার আেলাচ��চী অ�যায়ী িব�ািরত আেলাচনাে�
িন��প িস�া�স�হ �হণ করা হয়:
�িম
ক

আেলাচ� িবষয় আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী

০১ আগ�, ২০২১ মােস
অ�ি�ত সভার কায �
িববরণী উপ�াপন,
পঠন ও �ঢ়করণ 

সভায় অংশ�হণকারী সকেলর িনকট �ব �বত�
সভার কায �িববরণী �ঢ়ীকরেণর সব �স�িত
চাওয়া হেল �কান সংেশাধন না থাকায় গত
২৬/০৮/২০২১ তািরখ ১১.০০ ঘ�কায় অ�ি�ত
সভার কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ করা যায়।

�কান সংেশাধনী না থাকায় সব �স�িত�েম
গত ২৬/০৮/২০২১ তািরখ ১১.০০ ঘ�কায়
অ�ি�ত সম�য় সভার কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ
করা হয়।

 অিধদ�েরর সকল
কম �কত�া

০২ িস�িডআর �ক� ও
িস�িডআর �স�ােরর
�দনি�ন অপােরশনাল
কায ��ম

িস�িডআর �স�ােরর ব� করার পরও ক�াশ
সাভ �ােরর মা�েম �দখা যাওয়ার িবষেয়
িব�আরিসেক প� �দয়া হয়িন।িস�িডআর
�স�ােরর SoP �ণয়েনর জ� গ�ত
কিম�র একজন সদে�র �কািভড-১৯ এ
আ�া� হওয়ায় যথাসমেয় �িতেবদন �দান
করা স�ব হয়িন। িস�িডআর �স�ােরর
�ািফক ভিলউম উ�েরা�র �ি� পাে�।
�লশােন �মিডেয়শন সাভ �ােরর কািরগির ��
িনরসণ করা হেয়েছ। আদালেতর িনেদ �শনা
�মাতােবক ৫৯ � আইিপ�িভ �ক করা
হেয়েছ। �বশ িক� ন�ন/ িব�মান
আইআইিজর সংেযাগ/ িশফ�ং িরেকােয়�
পাওয়া িগেয়েছ। 

�িতকর কে�� বে� সম�ার িবষেয়
িব�আরিসেক প� িদেত হেব। �ব �বত� সভার
অ�গিত �িতেবদন সভার এেজ�ার সিহত
জমা িদেত হেব। আগামী এক স�ােহর মে�
িস�িডআর �স�ােরর �ণীত� খসড়া SoP
মহাপিরচালক মেহাদয়েক �দখােত হেব।
িস�িডআর �স�ােরর িবিভ� �াপনার
কািরগির �� �ত িনরসেণর কায �কর �ব�া
�হণ এবং মি�পিরষদ িবভােগ িনধ �ািরত
ছেক িপ�িড �থেক ��িরত� সাইবার
িনরাপ�া �মিকজিনত �িতেবদন িস�িডআর
�স�ার ��রণ করেব। 

পিরচালক (সম�য়-
িপএস�এন ও
�গটওেয়) এবং

অিতির� দািয়�
িস�িডআর �স�ার



০৩ �িবধা বি�ত �ত��
অ�েলর সরকারী
�াথিমক িব�ালেয়র
িশ�া�ব�া
িডিজটালকরন শীষ �ক
�কে�র মািসক
�িতেবদন।

�কে�র আওতা�� �েলর তািলকা
�ড়া�করণ ও �কে�র সকল কােজর �য়ােদশ
�দান করা হেয়েছ। িক� িডিজটাল কে�ে�র
জ�লতা িনরসণ না হওয়ায় �কে�র কাজ
�থেম আেছ। ১৯/০৮/২০২১ তািরেখ মাননীয়
মি�, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ এবং
মাননীয় �িতমি�, �াথিমক ও গণিশ�া
িবভাগ, �ই িবভােগর সিচব, িডও� ও
�াথিমক িশ�া অিধদ�েরর িডিজ এবং
এনিস�িব ও এনএিপই'র �চয়ার�ানগেণর
সম�েয় এক� সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভার
িস�াে�র আেলােক এনিস�িবেত জমা�ত
খসড়া কে�� িনেয় �কে�র উে�ােগ
িদন�াপী এনিস�িবেত কম �শালা অ�ি�ত হয়।
কে�ে�র িবষেয় এক� �পািরশমালা �তির
কের �াথিমক িশ�া অিধদ�র ও ম�ণালেয়র
অ�েমাদেনর জ� ��রণ করা হেয়েছ।

�কে�র িডিজটাল কে�� �ড়া� হেল
�কে�র কাজ অ�গামী হেব। �াথিমক িশ�া
অিধদ�র এবং �াথিমক ও গণিশ�া
ম�ণালেয় অ�েমাদেনর জ� ��িরত কে��
িবষয়ক �পািরশমালার িবষেয় �ক�
কায �ালয় �থেক িনিবড় �যাগােযাগ রাখেত
হেব। �কে�র কােজর �নগত মান বজায়
রাখার িনিমে� সকল কাজ �যন �ি�প�
�মাতােবক স�� হয় �স �াপাের
�েয়াজনীয় পদে�প িনেত হেব। কােজ থাড �
পা� �র সংে�ষ থাকেল ত�েদর কাজ �েঝ
�নওয়ার িবষেয় আরও সেচতন থাকেত হেব।

পিরচালক
(আ�জ�ািতক

�টিলকম সং�া)
এবং �ক�

পিরচালক, �িবধা
বি�ত �ত��

অ�েলর সরকাির
�াথিমক িব�ালেয়র

িশ�া �ব�া
িডিজটালকরণ
শীষ �ক �কে�

অিতির� দািয়�

০৪ আগ�/ ২০২১ মােসর
অিধদ�েরর �দ�
িবিবধ �সবা িবষয়ক
�িতেবদন উপ�াপন ও
পয �ােলাচনা

�িত মােস কম �চারীগেণর অ�পি�িতর তািলকা
(Absentee Statement)  অথ � শাখায়
��রেণর জ� �শাসিনক আেদশ জারী করা
হেয়েছ। �েয়াজনীয় পদে�প �হেণর কারেণ
লক ডাউেন �পি�ং আেবদেনর সং�া কেম
এেসেছ। �� ও পাসেপাট � �সবা অ�� �� করায়
ভাল ফলাফল পাওয়া যাে�। কম �কত�া-
কম �চারীেদর পেদা�িত, িসেলকশন ��ড,
টাইমে�ল ম�রী সং�া� �সবা মিনটিরংেয়
অ�� �� করা �যেত পাের। িজিপএফ ম�রীর
িনিমে� এিজ অিফেসর ই���ত িজিপএপ
�ীেপ ত�গত �ল পাওয়া যাে�।

�িত মােসর ২০ তািরেখ �ব �বত� মােসর
অ�পি�িতর তািলকা সংি�� দ�রস�হ
�থেক সরাসির অথ � শাখায় ��রণ কের
অ�িলিপ �শাসন শাখায় �দান করেব। �সবা
�ত�াশীগণেক �দ� �সবাস�হ িনি�তকরেণ
�শাসন ও অথ � শাখা িডও�র সািভ �স ��ািকং
সফটওয়�ার �বহােরর িবষেয় কায �করী
পদে�প �হণ করেব। কম �কত�া-
কম �চারীগেণর পেদা�িত, িসেলকশন ��ড,
উ�তর ��ড ও টাইমে�ল ম�রী এবং
ম�ণালেয় অ�ায়েনর িবষেয় সম�া থাকেল
সভায় এেজ�া�� কের আেলাচনা করেত
হেব।

সংি�� সকল
কম �কত�া/ পিরচালক

(ি�েকােয়ি�
�ব�াপনা) ও
আ�ায়ক, �সবা

মিনটিরং কিম�/
পিরচালক (�শাসন)/

উপপিরচালক
(িনেয়াগ)

০৫ পেদা�িত, িসেলকশন
��ড, উ�তর ��ড ও
টাইমে�ল ম�রী
সং�া�

িবভাগীয় �েকৗশলী পেদ পেদা�িত ��ােবর
িবভাগীয় মামলার ত�, এিসআর ত�,
িলেয়েনর ত� সংি�� শাখা �থেক পাওয়া
যায়িন। উপিবভাগীয় �েকৗশলী পেদ
পেদা�িতর ��াব উপসহকারী �েকৗশলী পেদ
�ায়ীকরণ সং�া� ত� না থাকায় ��রণ করা
স�ব হয়িন। ৩২ জন চলিত দািয়��া�
সহকারী �েকৗশলীর িনয়িমতকরেণর ��াব
উপসহকারী �েকৗশলী পেদ �ায়ীকরণ সং�া�
ত� না থাকায় ��রণ করা স�ব হয়িন।
িব��িব, িব�িসএল এবং িডও� ইত�ািদ
সং�া �নগ �ঠনকােল কম �কত�া-কম �চারীগেণর
তে�র �শাসিনক জ�লতা �তির হয়।

কম �কত�া-কম �চারীগেণর পেদা�িত,
িসেলকশন ��ড, উ�তর ��ড ও টাইমে�ল
ম�রী এবং ম�ণালেয় অ�ায়েনর িবষেয়
আইনা�গ পদে�প �হেণ �যন �কান হয়রািন
না হয় �স িবষেয় সতক� থাকেত হেব। এতদ
সং�া� িবষেয় সম�া থাকেল সভায়
িনয়িমত এেজ�া�� কের আেলাচনা করেত
হেব। �যেকান ধরেণর ��াব �তিরেত
িনেয়াগ শাখার ত� �াি�র ��ে� সংি��
কম �কত�া পয �ােয় চািহদা�ত ত� �দান
িনি�ত করেত হেব। 

পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক

(িনেয়াগ)



০৬ অিধদ�েরর ভা�ার
�ব�াপনা ও পিরবহণ
�ব�াপনার
অেটােমটশন কায ��ম

Store Invetory Management &
Transport Requisition  সফটওয়�ােরর
�পি�ং আইেটমস�েহর কাজ স�� কের
কায �ােদশ�া� �কাদার M/S

Chromosys  পিরচালক (�শাসন) বরাবর
প� িদেয়েছ যা িপএ� কিম�র িনকট যাচাই
বাছাইেয়র িনিমে� ��রণ করা হয়। উ�
িসে�ম চা�র উপেযাগী করেণর িনিমে�
বত�মােন �বশ িক� সম�া পিরলি�ত হেয়েছ
যা িনরসেণর জ� �কাদারেক অবগত করা
হেয়েছ। �কাদার িনেদ �শনামত সবিক�ু �ক
করেল কিম� সফটওয়�ার� চা�র �পািরশ
করেত পাের।

Store Inventory Management &
Transport Requisition  সফটওয়�ার
অিবলে� চা�র িনিমে� �কাদার M/S

Chromosys  �ক �পি�ং আইেটমস�েহর
কাজ অিবলে� স��করেণর িনেদ �শনা
�দান করেত হেব এবং িপএ� কিম� তা
পরী�া িনরী�া কের চা�র িনিমে�
�েয়াজনীয় �পািরশমালা �দান করেব। 

পিরচালক
(ইউএসওএফ
�ব�াপনা ও

�টিলকম িনরাপ�া)
ও আ�ায়ক, িপএ�
কিম�/ পিরচালক

(�শাসন)/
উপপিরচালক

(�শাসন)

০৭ বািষ �ক কম �স�াদন
�ি� (এিপ�)

ক) �দেশর �টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা,
য�পািত, �সবা ও প�িতেত �িমত মান
িনি�তকরেণ িডও�র কম �পিরক�না �ণয়েনর
জ� এক� কিম� গঠণ করা �যেত পাের।
খ) সরকাির ও �বসরকাির �টিলেযাগােযাগ
�সবা পিরচালনকারীর অবকাঠােমা ও �সবার
িব�িত, �সবার মান ও �াহক স�ি� ইত�ািদ
িবষেয় সমী�া পিরচালনা�ব �ক ডাক ও
�টিলেযাগােযাগ িবভােগ এক� �িতেবদন
��রণ করেত হেব।

ক) �দেশর �টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা,
য�পািত, �সবা ও প�িতেত �িমতমান
িনি�ত করেণ এক� কিম� গঠেণর িস�া�
�হণ করা হয়। 
খ) সরকারী ও �বসরকাির �টিলেযাগােযাগ
�সবা পিরচালনাকারীর অবকাঠােমা ও
�সবার িব�িত, �সবার মান ও �াহক স�ি�
ইত�ািদ িবষেয় সমী�া পিরচালনার িনিমে�
��াবনা �মাতােবক কাজ ��র দা�িরক
আেদেশর িভি�েত �ব�া িনেত হেব।

পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক
(�শাসন)

খ) অিতির�
মহাপিরচালক
(কািরগির) ও
আ�ায়ক, গ�ত
কিম�

০৮ স�দ িববরণী দািখল
ও �াবর/ অ�াবর
স�ি� অজ�ন বা
িব�য় সং�া� িববরণী
ম�ণালেয় ��রণ

জন�শাসন ম�ণালয় এবং ডাক ও
�টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��িরত প�খানা
সং�� কের অিধদ�েরর কম �কত�া-
কম �চারীগেণর (��ষেণসহ) স�েদর িববরণী
িনধ �ািরত ছেক অিধদ�ের ��রেণর জ�
িব�আরিস, িব�িসএল, �টিলটক, সাবেমিরন
ক�াবল, �টিশস, বােকিশ, িব�আরিসর �ক�ীয়
কায �ালেয় প� ��রণ করা হেয়েছ। 

অিধদ�েরর কমকত�া-কম �চারী ও িবিভ�
সং�ায় ��ষেণ/ িলেয়েন কম �রত িডও�র
কম �কত�া-কম �চারীগেণর স�েদর িববরণী
জন�শাসন ম�ণালেয়র িনধ �ািরত ছেক
আগামী ৩০ নেভ�র, ২০২১ তািরেখর মে�
অিধদ�ের ��রণ করেত হেব। এিবষেয়
এক� দা�িরক আেদশ জারী করেত হেব।

পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক

(�শাসন)



০৯ িবিবধ ক) �কািভড-১৯ লকডাউন চলাকালীন
অিধদ�েরর কেয়কজন কম �কত�া অবসের
�গেছন যােদর িবদায় স�ধ �না �দয়া হয়িন।
এছাড়া অিচেরই পিরচালক (অথ �) অবসের
যােবন। ফেল কম �কত�াগণেক িবদায়ী স�ধ �না
�দান করা �যেত পাের।
খ) �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর িনেয়াগ ও
পেদা�িত িবিধমালা অিচেরই �লিজসেল�ভ
উইংেয় �ভ�ংেয়র জ� যােব বেল আশা করা
যায়। ফেল সরকারী এসআরও জারীর পর
অিধদ�েরর �হীত� কায ��েমর িবষেয় �ব �
��িত �হণ করা �েয়াজন।

গ) পিরচালক (সম�য়-িপএস�এন ও
�গটওেয়) ও অিতির� দািয়� িস�িডআর
�স�ার কায �ালেয়র িবিবধ িবেলর �শাসিনক
ম�রীপ� �তির ও জারীর িনিমে� িহসাব
সংি�� কােজ একজন উপ�� কম �কত�ার
পদায়ন করা �েয়াজন।

ক) পিরচালক (অথ �) সহ �কািভড-১৯
লকডাউন চলাকালীন িবদায়ী অিধদ�েরর
কম �কত�াগণেক �িবধাজনক সমেয় এক�
িবদায় স�ধ �না অ��ােনর আেয়াজন করা
�যেত পাের।

খ) নন-ক�াডার কম �কত�া-কম �চারীর ��েডশন
তািলকা �ত ��ত করার িনিমে� খসড়া
তািলকা ��ত কের আপি�/ সংেশাধনী
��ােবর জ� ওেয়ব সাইেট ও সংি�� সকল
মহেল ��রণ করেত হেব। পেদা�িতর জ�
��েডশন তািলকা হালনাগাদ করেত হেব।
পেদা�িতর জ� �যসকল ��ে� পরী�া
�েয়াজন িক� ��েডশন দরকার �নই
�সসকল ��ে� �ত কিম� গঠণ কের
িসেলবাস �ণয়ন করেত হেব।
গ) পিরচালক (সম�য়-িপএস�এন ও
�গটওেয়) ও িস�িডআর �স�াের বত�মােন
সং���েম পদািয়ত জনাব �মাঃ আব�ল
হা�ান �ঞা, উ��তন িহসাব র�ক (চঃদাঃ)
�ক �ত�াহার কের সহকারী পিরচালক
(বােজট) জনাব �মাঃ শািহ�ল হাসানেক
িনজ দািয়ে�র অিতির� িহসােব পদায়েনর
�ব�া িনেত হেব। 

পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক

(�শাসন)

পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক

(িনেয়াগ)

পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক

(িনেয়াগ)

সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক��ক সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার কায ��ম সমা� �ঘাষণা কেরন।

 
 

�মাঃ কাম��ামান 
অিতির� সিচব (�টিলকম), ডাক ও �টিলেযাগােযাগ

িবভাগ এবং মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�),
�টিলেযাগাযাগ অিধদ�র।

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.১৮২ তািরখ: 
১৮ অে�াবর ২০২১

২ কািত�ক ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
২) অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন ও অথ �/ কািরগির/ �র�েলটির), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৩) পিরচালক (সকল)/ পিরচালক (ইি�ঃ), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (সকল)/ িবভাগীয় �েকৗশলী/ িচফ �পার (�টিল�াফ), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক/ উপিবভাগীয় �েকৗশলী, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৬) সহকারী পিরচালক (সকল)/ সহকারী �েকৗশলী/ িহসাব র�ণ কম �কত�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৭) অিফস কিপ।

 
 

আহা�দ উ�াহ 
উপপিরচালক


