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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২১ তম মািসক সম�য় সভার কা��িববরণী

সভাপিত
�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ১১/০১/২০২১ ি�ঃ
সভার সময় ১২.০০ ঘ�কা
�া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�
িন��প িস�া�স�হ �হণ করা হয়:

�িম
ক

আেলাচ� িবষয় িস�া� বা�বায়নকারী

১ িডেস�র/২০২০ মােস অ�ি�ত সভার
কায �িববরণী উপ�াপন, পঠন ও �ঢ়ীকরণ।

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

২ �টিশস �থেক সরাসির �য় প�িতর আওতায়
১০ (দশ) � �াপটপ �য়।

অিধদ�েরর  িস�া� �মাতােবক ১০ � �াপটপ �েয়র িনিমে�
িবিনেদ �শ �নয়ন কিম�র �া�িলত �� ০৮ (আট) ল� টাকা।
অপরিদেক �টিশেসর �কােটশেন পাওয়া িগেয়েছ ৮,৫১,১০০/-
(আট ল� একা� হাজার একশত)। ফেল িপিপআর ২০০৮
অ�যায়ী এক� �নেগািসেয়শন কিম� গঠেনর িস�া� �হীত হয়।

পিরচালক (�শাসন)

৩ �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর কায ��ম গিতশীল
ও শি�শালীকরণ

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর কায ��েম গিতশীলতা আনয়েনর
িনিমে� ��াবনা �ণয়ন ও বা�বায়েনর �কৗশল িনধ �ারেণর জ�
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।

অিতির� মহাপিরচালক
(�র�েলটির)

৪ অিধদ�েরর বািষ �ক �য় পিরক�না বা�বায়ন
সং�া�।

অিধদ�েরর বািষ �ক �য় পিরক�না বা�বায়েনর লে�� িনে�া�
�য়কায � �ত স��করেণর িনেদ �শনা �দান হয়-
০১) পিরবহণ ও ��ার �ব�াপনা সং�া� সফটওয়�ার �য়।
০২) বােয়ােমি�ক এেটনেড� ও �ডার এে�স কে�াল িসে�ম
�য়।
০৩) ইিজিপর মা�েম �তীয় ও চ�থ � ��ণীর কম �চারীেদর
�পাষাক-পির�দ �য়।
০৪) ইেনােভশন কম ��চীর সািভ �স ��ািকং সফটওয়�ার �য়।
০৫) ইিজিপর মা�েম ০১ বছেরর জ� ��শনারী সাম�ী �য়।
০৬) ইিজিপর মা�েম কি�উটার ও আ�ষি�ক য�পািত �য়।
০৭) ইিজিপর মা�েম অিফস আসবাবপ� ও সর�াম �য়।
০৮) অিধদ�েরর যানবাহনস�েহর টায়ার/ �উব ও অ�া�
সর�ামািদ �য় ।

পিরচালক (�শাসন)



৫ �ক� কােজর মািসক অ�গিত �িতেবদন
উপ�াপন।

�িবধা বি�ত �ত�� অ�েলর সরকারী �াথিমক িব�ালেয়র
িশ�া �ব�া িডিজটালকরণ শীষ �ক �কে�র িডেস�র, ২০২০
মােসর �ক� কােজর অ�গিত পয �ােলাচনায় সে�াষ �কাশ করা
হয়।

�ক� পিরচালক

৬ িডেস�র, ২০২০ মােসর মািসক �সবা মিনটিরং
�িতেবদন।

িডেস�র, ২০২০ মােসর মািসক �সবা মিনটিরং �িতেবদন জনাব
�মাঃ আ� তােলব, পিরচালক (ি�েকােয়ি� �ব�াপনা) সভায়
উপ�াপন কেরন এবং পিরদশ �ণ�ত শাখার কােজর মান
সে�াষজনক বেল জানােনা হয়।

পিরচালক (ি�েকােয়ি�
�ব�ানা)

৭ অিধদ�েরর কম �কত�ােদর �ি�গত গাড়ী
�বহােরর িবল পিরেশাধ।

কম �কত�া-কম �চারীেদর অিধদ�েরর গাড়ীস�হ �ি�গত
�বহােরর জ� অিধযাচন�ত (ির�ইিজশন�ত) �ীেপর
িবপরীেত িবলস�হ পিরেশাধ করার িনেদ �শনা �দান করা হয়।

পিরচালক (�শাসন)

 ৮ যার জিম আেছ ঘর নাই কম ��চীেত
কম �কত�ােদর ���ায় �দ� আিথ �ক অ�দান।

মাননীয় �ধানম�ীর �িত�ত “যার জিম আেছ ঘর নাই”
কম ��চীেত এক� ঘর িনম �ােণর জ� কম �কত�াগেণর ���ায় �দ�
অ�দােনর টাকা ১,৭১,০০০/- (টাকা এক ল� একা�র হাজার)
উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া, হিররাম�র, মািনকগ� এর িনধ �ািরত
�াংক িহসােব জমাদান করা হেয়েছ। উ� কায ��ম স�ক ভােব
স�� হে� িকনা �স িবষেয় তদারিক করার জ� বলা হয়।

পিরচালক (�শাসন)

৯ ক�াডার, নন-ক�াডার কম �কত�াগেণর �গাপণীয়
অ�েবদন জমাদান।

কম �কত�ােদর �া�� পরী�ার িনিমে� পিরচালক, জাতীয়
�দেরাগ ই���উট ও হাসপাতাল বরাবর অিধদ�র ও ��ষেণ
অ�া� সং�ায় কম �রতসহ সব �েমাট ২৩৩ (�ইশত �তি�শ) জন
কম �কত�ার নােমর তািলকা ��রণ করা হেয়েছ। �কািভড-১৯ এর
কারেণ �া�� পরী�া �িতেরেক �গাপনীয় �িতেবদন ন�ন/
�রাতন ফরেম এিসআর স�াদন কের কম �কত�ােদর ��ে�
�ডািসয়ার সংর�ণকারী সংি�� ম�ণালেয় ��রণ এবং
কম �চারীেদর ��ে� অিধদ�ের সংর�ণ করেত হেব।

উপপিরচালক (�িশ�ণ)

১০ অিধশাখা/ শাখা পিরদশ �ন �িতেবদন   �ব �বত� সভায় �হীত িস�াে�র ��ি�েত �িতমােস শাখা
পিরদ �শন সং�া� �িতেবদন উপ�াপন ও পয �ােলাচনার িনিমে�
পিরচালক (আইিস�) ক��ক সম�য়-�মাবাইল অিধশাখা
পিরদশ �ন করা �িতেবদেন সে�াষ �কাশ করা হয়।

পিরচালক (আইিস�)

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

 
 

�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.৪১ তািরখ: 
২৬ জা�য়াির ২০২১

১২ মাঘ ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) অিতির� মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২) পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৪) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।



৫) সহকারী পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৬) অিফস কিপ।

 
 

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








