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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা

...

সভাপিত
�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ০৩/১২/২০২০ ি�ঃ
সভার সময় ১০.৩০
�ান অিধদ�েরর কনফাের� �ম (৪০৩ নং ক�)
উপি�িত পিরিশ� ‘ক’

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

�. আেলাচ� িবষয় �হীত িস�া� বা�বায়নকারী
০১ নেভ�র/২০২০ মােস অ�ি�ত

সভার কায �িববরণী উপ�াপন,
পঠন ও �ঢ়ীকরণ।

কারও �কােনা আপি� / সংেশাধনী ��াব না থাকায় সব �স�িত�েম �ব �বত� সভার
কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ করা হয়।

০২ �টিলেযাগােযাগ �সবা পিরচালন
কারী �িত�ান স�েহর
কায ��েমর সমী�া �িতেবদন

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 �িতেবদন ��রণ করার িনিমে� িন� বিণ �ত কম �কত�াগেণর
সম�েয় এক� কিম� গঠেণর িস�া� হয়-
০১) অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন ও অথ �)-আ�ায়ক
০২) পিরচালক (আইিস�)-সদ�
০৩) উপপিরচালক (ইউএসওএফ �ব�াপনা)-সদ�
০৪) উপপিরচালক (আইিস� বা�বায়ন)-সদ�
০৫) উপপিরচালক (�ািরফ)-সদ�
০৬) উপপিরচালক (�টিলকম িনরাপ�া)-সদ� সিচব

অিতির�
মহাপিরচালক
(কািরগির)

০৩ অিধদ�েরর কম �কত�া/
কম �চারীেদর �িশ�ণ �দান

অিধদ�েরর কম �কত�া/ কম �চারীেদর কােজর �নগত মান ও �পশাগত দ�তা �ি�র লে��
�দেশর অভ��ের �িশ�ণ �দানকারী �িত�ােনর সিহত �যাগােযাগ কের �িশ�েণর
বাৎসিরক িশিডউল সং�হ করেত হেব। সরকারী িবিধ িবধান অ�সরণ কের অিধদ�েরর
কােজর সিহত মানানসই �িশ�ণ কম ��চী �ণয়ন কের �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত
হেব।

অিতির�
মহাপিরচালক
(�র�েলটরী)
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০৪ নেভ�র, ২০২০ মােসর
অিধদ�েরর িবিবধ �সবার
মিনটিরং �িতেবদন

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর িবিভ� শাখা হেত �দ� �বতন ভাতা, িপআরএল, লা���া�,
িজিপএফ, �পনসন  , ক�ান সং�া� �সবা স�েহর িবষেয় সংি��গেণর অিভেযাগ ও
পরামশ � �দােনর জ� এক� অিভেযাগ ব� �াপন করেত হেব। অিভেযাগ জমাদােনর জ�
এক� িনধ �ািরত ফরম �ণয়ন করেত হেব। �িত স�ােহ �া� অিভেযাগস�হ পয �ােলাচনা
�ব �ক �িতকােরর �ব�া �হণ করেত হেব। এছাড়া অিধদ�ের িনয়িমত গণ�নানীর
পদে�প �হণ করেক হেব।

পিরচালক
(ি�েকােয়ি�
�ব�াপনা)

০৫ �িবধা বি�ত �ত�� অ�েলর
সরকারী  �াথিমক  িব�ালেয়র
িশ�া �ব�া িডিজটালকরণ
শীষ �ক �কে�র মািসক অ�গিত
�িতেবদন

�কে�র আওতায় ৫৮ � �জলার ১২৩ � উপেজলার ৬৫০ � �ল এবং ০৩ � পাব �ত�
�জলার ২৮ � উপেজলার ৭৮ � পাড়া �কে�র �লসহ সব �েমাট ১৯৭৮ � ��ণীকে�
�কে�র কাজ চলমান রেয়েছ। �ব��িতক ও ই�ারেনট �িবধা স�িলত �িত� �েলর
িতন� ��ণীকে� �াট � �িভ, �াপটপ, আইিপএস ও �সালার িসে�ম �াপন করা হেব।
�কে�র িপআইিস এ িপএসিস কিম�র সভা অ�ি�ত হেয়েছ। অিতির� মহাপিরচালক
(কািরগির) ক��ক �কে�র �য় প�িত �ড়া� করা হেয়েছ। �কে�র অ�গিত �িতেবদন
�িত মােসর সম�য় সভায় উপ�াপন করেত হেব।

�ক� পিরচালক
 

০৬ কম �পিরেবশ উ�য়ন, �া��িবিধ
অ�সরণ, গাড়ী
�ওএ�ই��করণ, অেকেজা
মাল িবন�করণ এবং অিফেসর
পির�ার-পির��তা �ি�করণ
সং�া�

কম � পিরেবশ উ�য়েনর িনিমে� কম �কত�া/ কম �চারীেদর অ��েল কিম�র �পািরশ�ত
বরা�েযা� কে�র দা�িরক আেদশ জারী করেত হেব। �কািভড-১৯ পিরি�িতেত
কম �কত�া/ কম �চারীেদর �া��িবিধ িনি�তকরেণ �ব�া �হণ করেত হেব। অিধদ�েরর
জ� ০৩ � জীপ, ০৬ � কার এবং ০১ � িপক আপ �ওএ�ই��করেণর �ব�া �হণ
করেত হেব।  অিধদ�েরর অেকেজা মালামাল থাকেল উহা িবন�করণেযা� হেল উহার
তািলকা �তির করেত হেব।অিধদ�েরর পির�ার-পির��তা �ি� কায ��ম �জারদার করেত
হেব।

পিরচালক
(�শাসন)

০৭ কম �জীবন পিরক�না �ণয়ন কম �জীবন পিরক�না নীিতমালা অ�সরেণ িবিসএস (�টিলেযাগােযাগ) ক�াডােরর সদ�েদর
কম �জীবেনর অ�গিত এবং িবকাশ স�িক�ত গাইডলাইন �ণয়েনর কাজ আগামী ০১ (এক)
মােসর মে� �ড়া� করেত হেব।

উপপিরচালক
(আই�ইউ)

০৮ িডিজটালেসবা ও �সবা
সহজীকরণ

অিধদ�েরর ইনিথর �বহাের গিতশীলতা আনয়েন অিধদ�েরর কািরগির স�মতা �ি� ও
কম �কত�া/ কম �চারীেদর উৎসািহতকরেণর পদে�প �হণ করেত হেব। ইনেভনটির ও
�া�েপাট � �ােনজেম� সফটওয়�ার চা�করেণর িনিমে� �য় �ি�য়া �ত �শষ করেত
হেব। এছাড়া সািভ �স ��ািকং িসে�ম সফটওয়�ার �বত�েণর িনিমে� �য় �ি�য়া �ত �শষ
করেত হেব।

 উপপিরচালক
(�শাসন)/

উপপিরচালক
(ইউওএসএফ
�ব�াপনা)

০৯ িডিজটাল �া�ফরেমশন
�কৗশলপ�

Formulation of comprehensive Digital Transformation Strategy
(DTS) for Bangladesh শীষ �ক �কৗশলপ� �ণয়েনর কাজ �ত �শষ করেত হেব।

উপপিরচালক
(আই�ইউ)

১০ চ�থ �  তলার িমিন
অিডেটািরয়াম চা�করণ,
কনফাের� কে�র পােশর
িকেচন �েম �/ কিফ ক�
চা�করণ এবং কম �কত�ােদর
নামফলক লাগােনা। 

সহকারী পিরচালক (লাইে�রী) সভাকে�র এবং সহকারী পিরচালক (�িশ�ণ) িমিন
অিডেটািরয়ােমর যাবতীয় র�ণােব�ন ও পিরচালনা সং�া� কাজ উপপিরচালক
(�িশ�ণ)-এর অধীেন ��করণ সং�া� দা�িরক আেদশ জারী করেত হেব। িস�িডআর
�স�ােরর য�পািতর িনরাপ�া িবেবচনা কের ��মা� সভাকে� খাবার পিরেবশেনর
িনিমে� সভাকে�র পােশর ক�� �বহার করা �যেত পাের। কম �কত�া/ কম �চারীেদর ক�
বরাে�র দা�িরক আেদশ জারীর পর নামফলক লাগােনার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত
হেব।

পিরচালক
(�শাসন)

১১ িবিবধ ১) ��াচার কম �েকৗশল পিরক�না অ�সাের শাখা/ অিধশাখা/ অ�িবভােগর মািসক িভি�ক
পিরদশ �ন কায�ম বা�বায়ন করেত হেব। �িতমােসর বা�বায়ন �িতেবদন �িত উইং
�থেক অ�তঃ এক� কের পরবত� মােসর সম�য় সভায় উপ�াপন করেত হেব।
২) কেরানা পিরি�িতর কারেণ অবসর �হনকারী কম �কত�ােদর মে� যােদর িবদায় স�ধ �না
�দান করা স�ব হয়িন ত�েদরেক একে� এক� অ��ােনর মা�েম �দােনর িস�া� �হণ
করা হয়।

সকল কম �কত�াগণ/
পিরচালক
(�শাসন)

সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক��ক সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার কায ��েমর সমাি� �ঘাষণা করা হয়।
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�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.১৬৩ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) অিতির� মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২) পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৩) উপপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৫) সহকারী পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৬) অিফস কিপ।

 
 

এস. এম ফরহাদ �হােসন 
পিরচালক (অিতির� দািয়�)


