
6/28/22, 12:21 PM ডাক (৪) | অিফস ব�ব�াপনা

https://telecomdept.nothi.gov.bd 1/3

 (একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত) 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 
 �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 

 
�শাসন-১ শাখা

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর �ন, ২০২২ মােসর মািসক সম�য় সভার কা��িববরণী

সভাপিত
মিশউর রহমান 

 মহাপিরচালক, �টিলেযাগাযাগ অিধদ�র।
সভার তািরখ ১৪/০৬/২০২২ ি�ঃ �রাজ ম�লবার
সভার সময় সকাল 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 (পিরিশ�-ক ���)।

উপি�ত সকলেক �েভ�া জািনেয় সভাপিত সভার কায ��ম �� কেরন। অত:পর সভার আেলাচ��চী অ�যায়ী িন�বিণ �ত িবষয়স�হ িব�ািরত

আেলাচনাে� িন��প িস�া�স�হ �হণ করা হয়:
�িমক আেলাচ� িবষয় আেলাচনা ও িস�া� বা�বায়নকারী
০১) �ম, ২০২২ মােস অ�ি�ত

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

সভায় অংশ�হণকারী সকেলর িনকট �ব �বত� সভার কায �িববরণী
�ঢ়ীকরেণর সব �স�িত চাওয়া হয়। �কান সংেশাধনী ��াব না থাকায়
গত ৩০/০৫/২০২২ তািরখ �সামবার সকাল ১১.০০ ঘ�কায় অ�ি�ত
সভার কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ করা হয়।

অিধদ�েরর সকল কম �কত�া

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” শীষ �ক কাজ�র বা�বায়ন �ি�প� অ�যায়ী
যথাসমেয় স�ে�র �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।

 খ) CTDR Phase-2 �কে�র িডিপিপ অ�েমািদত হেয়েছ এবং সরকাির
আেদশ জারী হেয়েছ। িপ�িডর �শাসিনক আেদশ জারী ও �ক�
পিরচালক িনেয়ােগর পর �ত পরবত� কায ��ম �হণ করেত হেব।

 গ) িস�িডআর �স�ােরর �ক�ীয় অি� িনব �াপক �ব�ার বািষ �ক
র�ণােব�ন �ি� স�াদেনর লে�� দরপ� �ি�য়া িপিপআর, ২০০৮ এর
সংি�� িবিধ-িবধান অ�সরণ কের �ততার সে� স�� করেত হেব।

 ঘ) িস�িডআর �স�াের �ািপত য�পািতর বািষ �ক র�ণােব�ন �ি�
আগামী অথ � বছের বা�বায়েনর পিরক�না অ�যায়ী �য় �ি�য়া ��
করেত হেব। এ িবষেয় িস�িডআর �স�াের �ািপত য�পািতর
উৎপাদনকারী �িত�ােনর িনকট প� ��রণ করেত হেব। ��িরত পে� উ�
�িত�ােনর �ানীয় �িতিনিধ স�েক� িব�ািরত ত� চাইেত হেব।

 ঙ) িস�িডআর �স�ােরর �দনি�ন র�ণােব�ন ও পিরচালনা সং�া�
কােজর Standard Operating Procedure (SoP) ম�ণালেয়র
সিহত সম�য় কের �ড়া�করেণর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।

 চ) BTCL এর সিহত Transmission Link এর ভাড়ার �ি�নামা
স�াদন করেত হেব এবং SLA এর িভি�েত সািভ �স �হণ করেত হেব।

 ছ) িস�িডআর �স�ােরর িনরাপ�া িনি�তকরেণর জ� আনসার
িনেয়ােগর ��াবনা ও বা�বায়েনর �েয়াজনীয় ��াব আগামী অথ � বছের
বরা��ত বােজেটর আেলােক �তির করেব।

পিরচালক (সম�য়-িপএস�এন ও
�গটওেয়) এবং অিতির� দািয়�
িস�িডআর �স�ার
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০৩) �িবধা বি�ত �ত��
অ�েলর সরকারী �াথিমক
িব�ালেয়র িশ�া�ব�া
িডিজটালকরন শীষ �ক
�কে�র মািসক �িতেবদন।

ক) �কে�র সংি�� �লস�েহ �টিশেসর সরবরাহ�ত মালামােলর
�ডিলভারী চালােনর িবপরীেত মালামাল �হেণর �ত�য়ন সােপে�� িবল
পিরেশােধর পদে�প �হণ করেত হেব।
খ) �মসাস � ইনেজন �টকেনালিজ এবং �টিলেফান িশ� সং�ার মা�েম
�কে�র আওতাধীন ৬৫০� �ল এবং ২৮ � পাড়ােকে� �ব��িতক
য�পািত ও সর�াম �াপন এবং �াপটপ/ �াব সরবরােহর কাজ
আগামী �ন, ২০২২ মােসর মে� স�� করেত হেব। �যখােন িব��ৎ
সরবরােহর �ব�া �নই �সখােন �জনােরটেরর �ব�া কের য�পািত
�াপন কাজ স�� করেত হেব।
গ) পা��চীর িডিজটাল কে�� �টিশেসর �াপটপ/ �ােব �লাড কের
�েল সরবরােহর পর সংি�� িশ�কগেণর �ই িদেনর �িশ�েণর
�ব�া �হণ করেত হেব।
ঘ) �কে�র আওতা�� �লস�েহ �টিলটেকর �নটওয়াক� কাভােরেজর
ই�ারেনট সংেযাগ স�িলত সীম �টিলটক �থেক িনেত হেব এবং
ই�ারেনট সংেযােগর  মেডম/ রাউটার �টিশস সরবরাহ করেব। 
ঙ) �কে�র আওতাধীন িবিভ� �েল �কে�র কাজ �শষ হওয়া মা�
ইনেজন ও �টিশস ক��ক স�ািদত কােজর িপএ� স�� করেত হেব।
িডও�, িব�আরিস ও �াথিমক িব�ালেয়র �িতিনিধেক িপএ�
কিম�েত অ�� �ি�র �ব�া িনেত 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) �ম/ ২০২২ মােসর
অিধদ�েরর �দ� িবিবধ
�সবা িবষয়ক �িতেবদন
উপ�াপন ও পয �ােলাচনা

ক) িব�িসএল ও অ�া� সং�ায় ��ষেণ কম �রত িপআরএলগামী
কম �কত�া-কম �চারীগেণর ২০২২-২০২৩ অথ � বছের ৪৬৯ জেনর খসড়া
তািলকা সংি��গেণর িনকট হেত �া� তে�র িভি�েত সংেশাধেনর
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব। 
খ) অিধদ�ের কম �রত কম �কত�া-কম �চারীগেণর বেকয়া �বতন-ভাতা ও
িসএএ�এফও অিফেস �ি�য়াধীন �পনশন �কইসস�হ �ত িন�ি�র
িবষেয় �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।
গ) কম �কত�া-কম �চারীগেণর উ�তর ��ড ম�রী সং�া� আেবদন ও
িন�ি� কায ��ম �সবা মিনটিরং �িতেবদেন অ�� �ি�র �েয়াজনীয়
পদে�প �হণ করেত হেব। 

 ঘ) �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর �দ� �সবাস�েহর �ন �া�
িডিজটাইেজশেনর জ� My Gov �াটফরেম �সবাস�েহর অ�� �ি�র
িবষেয় �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব। 

ক) পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক (�শাসন) 

খ) পিরচালক (অথ �)/
উপপিরচালক (অথ �)

গ) পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক (�শাসন)

 

ঘ) পিরচালক (�শাসন)/
    পিরচালক (আইিস�)/       

উপপিরচালক (�িশ�ণ)
০৫) বািষ �ক কম � স�াদন �ি�

(এিপএ)
ক) �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ)
বা�বায়ন িবষয়ক ��মািসক �িতেবদন িনয়িমতভােব ডাক ও
�টিলেযাগােযাগ িবভােগ ��রণ করেত হেব। 

 খ) �টিলেযাগােযাগ �সবা �দানকারী িব�িসএল ও �টিলটেকর �দ�
�সবার �াহক স�ি� িবষেয় �ত সমী�া পিরচালনা কের সমী�ায় �া�
ত� অিতির� মহাপিরচালক (কািরগির) এর িনকট দািখল করেত
হেব। 

ক) উপপিরচালক (ইউএসওএফ
�ব�াপনা)

 

খ) অিতির� মহাপিরচালক
(কািরগির)/ জনাব �মাঃ
মিন��ামান, পিরচালক
(ইি�ঃ)
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০৬) ��াচার সংি�� এবং
�ন�িত �িতেরােধ সহায়ক
অ�া� কায ��ম

২০২১-২০২২ অথ � বছের �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��াচার চচ �ার
�ী�িত��প িন�বিণ �ত কম �কত�া-কম �চারীগণেক ��াচার �র�ার
িহেসেব ০১ মােসর �ল �বতেনর সমপিরমাণ অথ �, এক� স�াননা
সনদ ও এক� ��� �দান করা হয়-

 ১) জনাব �মাঃ শাহী�ল হাসান, সহকারী পিরচালক (বােজট)
 ২) জনাব পারভীন আ�ার, কি�উটার অপােরটর, িনেয়াগ শাখা

 ৩) জনাব অ�নী ��ন �পেররা, কি�উটার অপােরটর, আইিস�
পিরক�না

 ৪) জনাব �মাঃ মিন��ামান, ও�ার�ান, এিডিজ (�শাসন ও অথ �)
দ�র

 ৫) জনাব �মাঃ মাহ�জার রহমান, গাড �, অথ � অ�িবভাগ
 ��াচার �র�ার �দান কায ��ম সফলভােব স�� হওয়ায় সভায়

সে�াষ �কাশ করা হয়।
 

পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক (ইউএসওএফ
�ব�াপনা)

০৭) িবিবধ ক) �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ���ত ২৫ দফা কােজর আেলােক
��ত�ত অগ �েনা�ােম উে�িখত কাজস�হ পিরচালনার জ� সংি��
সকলেক �েয়াজনীয় উে�াগ �হেণর পদে�প িনেত হেব। 

ক) অিতির� মহাপিরচালক
(কািরগির)/ (�শাসন ও অথ �)/
(�র�েলটির)/সকল কম �কত�া

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: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.১১৫ তািরখ: 
 

২৩ �ন ২০২২

৯ আষাঢ় ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 ১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 
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।
 

 
 

�মাঃ মিফজ উি�ন 
 পিরচালক
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