
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
শাসন-১ শাখা

টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর এি ল, ২০২২ মােসর মািসক সম য় সভার কা িববরণী

সভাপিত মিশউর রহমান 
 মহাপিরচালক, টিলেযাগাযাগ অিধদ র।

সভার তািরখ ২৪/০৪/২০২২ ি ঃ রাজ রিববার
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান সভা ক  (ক  নং-৪০৩), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, তজ াও, ঢাকা।
উপি িত অিধদ েরর সহকারী পিরচালক/ সমপযায় হেত ত  েডর কমকতাগণ (পিরিশ -ক )।

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

িমক আেলাচ  িবষয় আেলাচনা ও িস া বা বায়নকারী
০১) মাচ, ২০২২ মােস 

অ ি ত সভার কায 
িববরণী উপ াপন, 
পঠন ও ঢ়ীকরণ 

সভায় অংশ হণকারী সকেলর িনকট ববত  সভার 
কাযিববরণী ঢ়ীকরেণর সবস িত চাওয়া হয়। কান 
সংেশাধনী াব না থাকায় গত ২৩/০৩/২০২২ তািরখ 
ধবার সকাল ১১.০০ ঘ কায় অ ি ত সভার কাযিববরণী 
ঢ়ীকরণ করা হয়।

অিধদ েরর সকল 
কমকতা
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০২) িস িডআর ক  ও 
িস িডআর স ােরর 
দনি ন কায ম

ক) িস িডআর স ােরর “Supply, Installation, Testing 
and Commissioning of Equipment for Capacity 
Enhancement and System Augmentation of Cyber 
Threat Detection and Response System” শীষক 
কােজর য় াব ম ণালেয়র অ েমাদন পাওয়া িগয়ােছ। ি প  

া িরত হেয়েছ িবধায় কাজ বা বায়েনর দািয়  িস িডআর 
স ােরর পিরচালনা করেব।

খ) আইআইিজ অপােরটরগেণর চািহদা ত া  উইথ যৗি ক 
পযােয় রাখার জ  িব আরিসর মা েম ত  সং হ কের িডও  

ব া হণ করেব।
গ) CTDR Phase-2 কে র জনবল িনেয়ােগর িনিমে  অথ 
ম ণালেয়র মতামেতর আেলােক িডিপিপ সংেশাধন কের িপ িডেত 

রণ করা হেয়েছ িবধায় িডিপিপ পিরক না কিমশেনর অ েমাদন 
পাওয়া গেল ম, ২০২২ মােস ক  বা বায়েনর কাজ র 

েয়াজনীয় পদে প িনেত হেব।
ঘ) অি  িনবাপক ব ার জ  ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  
এর তািলকা  ০৮ (আট)  িত ােনর িনকট হেত কােটশন 
সং হ কের পরবত  কায ম হণ করেত হেব।
ঙ) িস িডআর স াের ািপত য পািতর বািষক র ণােব ন 
ি র জ  আগামী অথ বছের বা বায়েনর পিরক না অ যায়ী য় 

াব তির করেত হেব। িস িডআর স ােরর য পািতর First 
Level Maintenance অিধদ েরর কমকতাগেণর মা েম 
স াদন করেত হেব।
চ) িস িডআর স ােরর দনি ন র ণােব ন ও পিরচালনা 
সং া  কােজর Standard Operating Procedure (SoP) 
ম ণালেয়র িনেদশনার আেলােক ড়া করেণর েয়াজনীয় পদে প 

হণ করেত হেব।

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 শীষক 

কে র মািসক 
িতেবদন।

ক) মসাস ইনেজন টকেনালিজ এবং টিলেফান িশ  সং ার 
মা েম কে র আওতাধীন ৬৫০  েলর ব িতক 
য পািত ও সর াম াপন এবং াপটপ/ াব সরবরােহর 
কাজ আগামী ম, ২০২২ মােসর মে  স  করেত হেব।
খ) পা চীর িডিজটাল কে  ড়া  হেয়েছ িবধায় ম, 
২০২২ মােসর মে  কে  টিশস ক ক াপটপ/ ােব 
লাড কের েল সরবরাহ ও ন, ২০২২ মােসর স ািনত 
িশ কগেণর িশ েণর ব া হণ করেত হেব।
গ) কে র আওতাধীন েল কে র কাজ শষ হওয়া মা  
িপএ  স  করেত হেব।

পিরচালক 
(আ জািতক টিলকম 
সং া) এবং ক  
পিরচালক, িবধা 
বি ত ত  অ েলর 
সরকাির াথিমক 
িব ালেয়র িশ া 

ব া িডিজটালকরণ 
শীষক কে  
অিতির  দািয়

০৪) মাচ/ ২০২২ মােসর 
অিধদ েরর দ  
িবিবধ সবা িবষয়ক 

িতেবদন উপ াপন ও 
পযােলাচনা

ক) িব িসএল ও অ া  সং ায় ষেণ কমরত 
িপআরএলগামী কমকতা-কমচারীগেণর অিধদ ের যাগদান ও 
িপআরএল ম রী ম ণালেয়র িনেদশনা অ সরণ কের 
যথাসমেয় স  করেত হেব। 
খ) অিধদ ের কমরত কমকতা-কমচারীগেণর বেকয়া বতন-
ভাতা ও িসএএ এফও অিফেস ি য়াধীন পনশন কইসস হ 
িন ি র িবষেয় েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।

ক) পিরচালক 
( শাসন)/ 
উপপিরচালক 
( শাসন) 
খ) পিরচালক (অথ)/ 
উপপিরচালক (অথ)
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০৫) বািষক কম স াদন 
ি  (এিপএ)

ক) টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর িমশন ও িভশন সাম ণ 
করার িবষেয় সকেলর অংশ হেণ এক  সভা কের ড়া  
করার েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।
খ) টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর বািষক কমস াদন ি  
(এিপএ) বা বায়ন িবষয়ক মািসক িতেবদন িনয়িমতভােব 
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগ রণ করেত হেব। 
গ) ইিজিপেত ল মা া অ যায়ী ট ার আ ােনর 

েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব।

ক) উপপিরচালক 
(ইউএসওএফ 

ব াপনা)

খ) পিরচালক 
(আইিস )

০৬) াচার সংি  এবং 
ন িত িতেরােধ 

সহায়ক অ া  
কায ম

ক) টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর অিফিসয়াল লােগা ও 
দা িরক কাগজপে  অিধদ েরর কায ম সংি  িনিদ  

ােগান না থাকায় অিধদ েরর সকল কমকতা-কমচারীর 
িনকট হেত এক  াগান আহবান কের বাছাইেয়র মা েম 
এক  াগান িনবাচন করেত হেব।
খ) টিলেযাগােযাগ অিধদ ের ন িত িতেরাধ ও াচার 
সংি  ০৪/ ০৫  কায ম িচি ত কের বা বায়েনর 

েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।

পিরচালক ( শাসন)/ 
উপপিরচালক 
(ইউএসওএফ 

ব াপনা)

০৭) িব িসএেলর িস'র 
ছা াবাস ভবেনর ক  
ভাড়া/ অিধদ েরর 
জ  িনজ  জায়গার 
বে াব  নয়া।

ক) িসর ছা াবাস ভবেনর উ র পা  ২য় ও ৩য় তলার 
১৮  ক  িডও র অ েল বরাে র িনিমে  ুি নামা 
স ািদত হেয়েছ ক স হ ত সং ার কের কমকতা-
কমচারীেদর বহার উপেযাগী করার েয়াজনীয় পদে প 

হণ করেত হেব।
খ) টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ায়ী অিফেসর জ  
িব িসএেলর কড়াইল ক াউে র ৫নং গইট সংল  
মসিজেদর পােশর ০৫ ( াচ) িবঘা জায়গা টিলেযাগােযাগ 
অিধদ েরর অ েল বরা  নয়ার িবষেয় েয়াজনীয় 
পদে প হণ করেত হেব।

পিরচালক ( শাসন)/ 
উপপিরচালক ( শাসন)

০৮) িবিবধ ) অিধদ েরর ল ভবেনর তীয় তলায় িবধাজনক ােন এক  
ব ব  কণার াপেনর েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।

খ) মিহলাগেণর নামাজ পড়ার জ  এক  িবধাজনক ান িনবাচন 
ও থক ওয়াশ েমর জ  েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।
গ) টিলেযাগােযাগ অিধদ ের ত ২৫ দফা কােজর িভি েত 
বরা ত বােজেট িভিস িনমাণ করেত হেব।

অিতির  মহাপিরচালক 
( র েলটির)/ পিরচালক 
( শাসন)/ উপপিরচালক 
( শাসন)
খ)  ঐ

গ) জনাব মিন ামান, 
পিরচালক (ইি ঃ) ও 
আ ায়ক, িভিস ণয়ন 
কিম

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

 

মিশউর রহমান 
মহাপিরচালক, টিলেযাগাযাগ অিধদ র।

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.৮৩ তািরখ: ১২ জ  ১৪২৯
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২৬ ম ২০২২
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির  মহাপিরচালক ( শাসন ও অথ/ কািরগির/ র েলটির), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৩) পিরচালক (সকল)/ পিরচালক (ইি ঃ), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (সকল)/ িবভাগীয় েকৗশলী/ িচফ পার ( টিল াফ), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক/ উপিবভাগীয় েকৗশলী, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৬) সহকারী পিরচালক (সকল)/ সহকারী েকৗশলী/ িহসাব র ণ কমকতা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৭) অিফস কিপ।

 

মাঃ মিফজ উি ন 
পিরচালক

৪


