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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২৭ 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 ১৫/০৭/২০২১ ি�ঃ
সভার সময় �বলা ১১.০০ ঘ�কা
�ান অনলাইন ভা� �য়�াল �ম �াটফেম � অ�ি�ত।
উপি�িত অিধদ�েরর উপপিরচালক/ 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:
�িমক আেলাচ� িবষয় আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী

০১ �ন, 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 ১৭/০৬/২০২১ তািরখ ১১.০০
ঘ�কায় অ�ি�ত সভার কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ করা
যায়।

�কান সংেশাধনী না থাকায়
সব �স�িত�েম গত ১৭/০৬/২০২১ তািরখ
১১.০০ ঘ�কায় অ�ি�ত সম�য় সভার
কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ করা হয়।

অিতির�
মহাপিরচালক

(সকল)/পিরচালক
(সকল)/

উপপিরচালক
(সকল)

০২ �কািভড-১৯ এর কারেণ
সািব �ক কায �াবলী/
চলাচেল িবিধ-িনেষেধর
��ি�েত অিধদ�েরর
অত�াবশকীয় কায ��ম
চলমান রাখা সং�া�

উপপিরচালক (�শাসন) সভায় জানান গত সভার
িস�া� িছল শতভাগ শাািরিরক উপি�িতসহ ৩০ �ন,
২০২১ পয �� দা�িরক কায ��েম অিধদ�েরর কম �কত�া-
কম �চারীগণ অংশ�হণ করেবন। ০১/০৭/২০২১ �থেক
১৪/০৭/২০২১ পয �� কেঠার লক ডাউেনর কারেণ
�শাসন শাখা �থেক দা�িরক আেদশ জারী ও
গাড়ীস�েহর �ভেম� পাশ �দান কের িস�িডআর
�স�ার, �শাসন ও অথ � শাখার কম �কত�া-কম �চারী
�রা�ার িভি�ক দািয়� ব�েনর মা�েম অিধদ�েরর
অত�াবশকীয় কায ��ম অ�াহত রাখা হয়।

১৪/০৭/২০২১ ম�রাত হেত
২৩/০৭/২০২১ পয �� িবিধ িনেষধ িশিথল
করায় অিধদ�েরর সকল কম �কত�া-
কম �চারীর �াভািবক উপি�িত সহকাের
দা�িরক কায ��েম অংশ�হণ করেবন।
সরকারী পরবত� িনেদ �শনা �মাতােবক
২৩/০৭/২০২১ �থেক ০৫/০৮/২০২১ পয ��
কেঠার লক ডাউেন �েব �র �ায়
অিধদ�েরর কায ��ম চলমান রাখার
িনিমে� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত
হেব।

অিতির�
মহাপিরচালক

(সকল)/পিরচালক
(সকল)/

উপপিরচালক
(সকল)
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০৩ িস�িডআর �ক� ও
িস�িডআর �স�ােরর
�দনি�ন অপােরশনাল
কায ��ম স�িক�ত
�িতেবদন উপ�াপন

উপপিরচালক (সম�য়-িপএস�এন ও �গটওেয়) ও
অিতির� দািয়� িস�িডআর �স�ার সভায়
িস�িডআর �কে�র সারসংে�প ও অিধদ�ের
���ত িস�িডআর �স�ােরর �দনি�ন কায ��ম
এক� ��েজে�শেনর মা�েম �েল ধেরন। �কে�র
িপিসআর আইএমইিডর ��ায়েনর জ� অেপ�মান
থাকা, আপি�কর ও �িতকরণ কে�� ব�করেণ
কায �করী �ব�া �হেণ সম�া, ডেটর বাইের
আইআইিজস�েহ �ািপত য�পািতর কািরগির
�ব�াপনা, ন�ন জনবল িনেয়াগ, �কে�র য�পািতর
০১ বছেরর ওয়ােরি� এবং পরবত� ০২ বছেরর �পা�
ওয়ােরি� িপিরয়ড ইত�ািদ িবষয়ক চ�ােল� সভায়
উপ�াপন কেরন।

অিধদ�ের ���ত িস�িডআর �কে�র
য�পািতস�েহর �দনি�ন র�ণােব�ন ও
চালনার চ�ােল�, কািরগির ও �র�েলটির
িবষয়ক সম�াস�হ িচি�তকরণ ও
উে�ারেণর উপায় এবং িস�িডআর
�স�ার (�ফইজ-২) �ক� �হণ ইত�ািদ
িবষয়ক িব�ািরত আেলাচনার জ�
িস�িডআর �স�ােরর সংি��
কম �কত�াগেণর শািরিরক উপি�িতসহ
আগামী ১৯/০৭/২০২১ �সামবার সকাল
১০.৩০ ঘ�কায় অিধদ�েরর সে�লন
কে� মহাপিরচালক মেহাদেয়র
সভাপিতে� এক� সভা অ�ি�ত হেব।

০৩ ২০২১-২০২২ অথ �
বছের িপআরএলগামী
কম �কত�া-কম �চারীেদর
তে�র �� িব��িত
িনরসণ কের যথাসমেয়
িপআরএল ম�রী
সং�া�

উপপিরচালক (�শাসন) সভায় জানান িপআরএলগামী
স�া� ৫৩৫ জেনর খসড়া তািলকার উপর যাচাই�ত
�ণ �া� �িতেবদন   িব�ি�এল �থেক অ�াবিধ পাওয়া
যায়িন। গত সভার িস�া� �মাতােবক �ি�গত
�যাগােযােগর মা�ম এসএসএম সািভ �েস উ� তািলকা
সংি�� সকেলর িনকট �েদ বাত�া ��রণ করা হেয়েছ।
িতিন আরও জানান িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালেয়র
মা�েম ��রণ না কের কম �কত�া-কম �চারীগণ
�ি�গতভােব এবং িনয়�ণকারী কায �ালেয়র মা�েম
প�/ ইেমইেল ত� সংেশাধেণর ��াব িডও�েত
��রণ করেছন। কম �কত�া-কম �চারীর �ি�গত নিথ,
সািভ �স বিহ ও অনা� �ি�গত ত�াবলী িব�িসএেল
থাকায় ��িরত তে�র authentication  এর জ�
�ক�ীয় কায �ালেয়র মা�েম আসা আব�ক। িতিন
জানান ম�ণালেয়র িনেদ �শনা �মাতােবক আগামী
নেভ�র ও িডেস�র, ২০২১ মােসর ��ষনােদশ
বািতেলর ��াব ম�ণালেয় ��রণ করা �েয়াজন। 

স�া� িপআরএলগামী ৫৩৫ জেনর
খসড়া তািলকায় কম �কত�া-কম �চারীর ত�
সংেশাধনী, সংেযাজনী ও অ�া�
��াবস�হ এবং �মাণেকর কাগজপ�
সরাসির িডও�েত ��রণ করেল উহা
সংর�ণ করেত হেব। িব�িসএল �ক�ীয়
কায �ালেয়র   মা�েম উ� ��াব আসার
পর িডও� �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ
করেবন। ম�ণালেয়র িনেদ �শনা
�মাতােবক িপআরএলগামীেদর
��ষণােদশ বািতেলর তািলকা যথাসমেয়
ম�ণালেয় ��রণ অ�াহত রাখেত হেব।
িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালেয়র সংি��
কায �ালেয়র সিহত খসড়া তািলকার
�ণ �া� �িতেবদন পাঠােনার িবষেয়
�যাগােযাগ করেত হেব। তারপরও সম�া
থাকেল মহাপিরচালক মেহাদয়েক
অবিহতকরণ করেত হেব। 

পিরচালক
(�শাসন)/

উপপিরচালক
(�শাসন)
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০৪ �িবধা বি�ত �ত��
অ�েলর সরকারী
�াথিমক িব�ালেয়র
িশ�া�ব�া
িডিজটালকরন শীষ �ক
�কে�র মািসক
অ�গিত �িতেবদন।

�ক� পিরচালক জনাব �মাঃ আ�ল ওহাব বিহঃ
বাংলােদশ ��েত থাকায় উপ�ক� পিরচালক জনাব
�মাঃ �গালাম সােরাওয়ার �কে�র সব �েশষ অ�গিতর
�িতেবদন সভায় উপ�াপন কেরন। িতিন জানান
�দেশর ৫৮ �জলার ১৩৪ উপেজলার ৬৫০ � সরকারী
�াথিমক িব�ালয় ও পাব �ত� এলাকার ২৮ �
পাড়ােকে� �কে�র মা�েম �াট � �িভ, �াপটপ/
�াব, �সালার �ােনল/ �ব��িতক সংেযাগ এবং
ই�ারেনট সংেযােগর কাজ বা�বায়ন করা হেব।
NCTB  ও  NAPE  এর অ�েমািদত কাির�লাম
এবং �ট�ট বইেয়র আেলােক �ণীত িডিজটাল
কনেট� ত�েদর িনকট হেত অ�েমাদন �হণ কের
�াপটপ/ �ােব অ�� �� করা হেব। �কে�র কােজর
জ� িব�িসএল, �াথিমক িশ�া অিধদ�র ও পাব �ত�
চ��াম উ�য়ন �বােড �র সিহত �ক� কায �ালেয়র �্ি�
ইেতামে� �া�িরত হেয়েছ। �� �ােকেজ িবভ�
কােজর িবষেয় �টিশস ও �মসাস � ইনেজন এর সিহত
�ি�প� �া�র হেয়েছ। এনিস�িব ও এনএিপই চািহদা
�মাতােবক কনেট� �ড়া� কের িডভাইেস �লাড করণ
এক� সময় সােপ� কাজ। এছাড়া �টিশেসর
সরবরা�ত অ�ান�েয়ড �িভেত �গেলর লাইেস�
�হেণর বা�কতার িবষয়� স�িত উেঠ এেসেছ।
তাছাড়া �টিশস স�িত জািনেয়েছ উ�ৃত দের
�াপটপ/ �াব সরবরােহ ত�েদর �লাকসান হেব িবধায়
উ�ৃত দর �নিব �েবচনা করা �েয়াজন। �কািভড-১৯
মহামািরর কারেণ �বি�কভােব পে�র সা�াই চ�ােনেল
সম�া হে� িবধায় সময়মত পে�র �ডিলভারী �পেত
সম�া হেত পাের। ফেল িনধ �ািরত সমেয়র মে�
�কে�র কাজ �শষ করেত চ�ােলে�র মে� পড়ার
স�াবনা রেয়েছ।

িডিজটাল কনেট�স�হ �াথিমক িশ�া
অিধদ�েরর মা�েম এনিস�িব এবং
এনএিপই এর মতামত/ �পািরশ �হণ
কের �াপটপ/ �ােব �লাড কের িব�াণয়
ও পাড়ােক�স�েহ  সরবরােহর পদে�প
�হণ করেত হেব। �কে�র িনয়িমত
িপআইিস ও িপএসিস সভাস�হ
অ��ােনর �ব�া িনেত হেব। �টিশেস
সরবরাহেযা� �াট � �টিলিভশন �বহাের
সম�া থাকেল �টিশেসর প� �থেক
িনরসেণর িনিমে� �েয়াজেন �ক�
কায �ালয় �থেক প� িদেত। �টিশেস প�
�থেক ��িরত দর��াব �নিব �েবচনা
সং�া� ��িরত প��র ��ি�েত িপিপএ/
িপিপআর এর সংি�� ধারাস�হ
�িনিদ ��ভােব উে�খ জ� �নরায় প�
পাঠােনার �ক� কায �ালয় হেত �টিশস
বরাবর প� ��রণ করেত হেব। �বি�ক
�কািভড-১৯ মহামািরর ��ি�েত
িনধ �ািরত সমেয়র মে� �কে�র কাজ
�শষ করার সব �া�ক �েচ�া �হেণর
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।
িব�ালয় ও পাড়ােকে� সরবরাহ�ত
িসে�েমর কনিফগােরশন, �াবল���ং ও
সােপাট � সািভ �েসর জ� স�ব হেল
অিধদ�ের অথবা অ� �কাথাও
�িবধাজনক �ােন �ক�ীয় সােপাট �
সািভ �েসর �ব�া রাখেত হেব।

�ক� পিরচালক,
�িবধাবি�ত �ত��
অ�েলর সরকারী

�াথিমক
িব�ালেয়র িশ�া

�ব�া
িডিজটালকরণ
শীষ �ক �ক� 

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

পিরচালক (অথ �) জানান �ম, ২০২১ মােসর �িতেবদেন
�পনশন �কইেসর িডও�র �পি�ং ৪০� এবং
িসএএ�এফও অিফেস �পি�ং ১৩৩ � িবষেয়
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করায় �পি�ং �কইেসর
সং�া কেম এেসেছ। িডও� ও িসএএ�এফও
অিফেসর মে� �পি�ংেয়র সং�ার তারত� থাকায়
অিধদ�র �থেক িসএএ�এফও অিফেস এক� প�
��রণ করা হেয়েছ। উ� পে�র জবাব পাওয়ার পর
�পি�ংেয়র ��ত ত� �ঝা যােব। 

িডও� �থেক িসএএ�এফও অিফেস
��িরত �পনশন �কইেসর
িরকনিসিলেয়শেনর পর �পি�ং �কইেসর
��ত সং�া িনধ �ারণ করেত হেব।
আগামী সম�য় সভা �থেক লাইে�ির
শাখার আওতায় স�ািদত িবিভ� ধরেণর
�ু� এবং ন�ন/ নবায়নেযা� পাসেপােট �র
িডও�র অনাপি�প� �িতেবদন অ�� ��
হেব।

পিরচালক
(ি�েকােয়�ী
�ব�াপনা )/
পিরচালক
(�শাসন)/

পিরচালক (অথ �)/
উপপিরচালক

(আইিস�
পিরক�না)
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০৬ ��িসর বেকয়া ভবন
ভাড়া, পািনর িবল
পিরেশাধ, এনএসিডএ
এর �ছেড় �দয়া
ক�স�হ ভাড়া �নয়া
এবং ��িসর জিমর
বে�াব� �নয়া সং�া�।

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর অ��েল সাব িমটােরর
আওতায় পািনর িবল পিরেশােধর ��ােবর িবপরীেত
িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালয় হেত প� পাওয়া িগেয়েছ
মেম � অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন ও অথ �) সভায়
অবিহত কেরন। অিধদ�েরর কে�র ��তা থাকায়
এনএসিডএ ক��পে�র �ছেড় �দয়া ক��িল িডও�র
অ��েল বরা� �দয়ার িস�া� থাকেলও িব�িসএল
�থেক বরাে�র িবষেয় আশা��ক সাড়া পাওয়া যাে�
না। এছাড়া উপপিরচালক (ি�েকােয়ি� এেলােকশন)
জানান জায়গার নামজারীর জ�লতার িবষেয়
িপডি�উিডর সিহত �যাগােযাগ করা হেল �কািভড-১৯
লকডাউেনর পর �যাগােযােগর জ� বলা হেয়েছ এবং
িব�িসএল স�িত এ িবষেয় আদালেত এক� মামলা
করা হেয়েছ মেম � জানােনা হেয়েছ।

িব�িসএল �থেক পািনর সাব িমটার
�াপেনর অ�মিত পাওয়ায় পরবত�
কায �কর �ব�া �হণ করেত হেব।
িপডি�উিডর নােম অিধ�হণ করা জায়গা
িব�িসএেলর অ��েল বরাে�র িবষেয়
�েয়াজনীয় ত� সং�হ কের আগামী
সম�য় সভায় জনাব �মাঃ মিন��ামান,
উপপিরচালক (ি�েকােয়ি� এেলােকশন)
উপ�াপন করেবন। �িম আপীল �বােড �র
সংি�� ক��পে�র সােথ পরবত�েত
সকল কাগজপ� ও ত� উপা� িনেয়
আেলাচনা করেত হেব। 

পিরচালক 
অিতির�

মহাপিরচালক
(��াসন ও অথ �)/

পিরচালক
(�শাসন)/

পিরচালক (অথ �)/
উপপিরচালক
(ি�েকােয়ি�
এেলােকশন)
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০৬ িবিবধ ক) উপপিরচালক (িনেয়াগ) সভায় জানান ২য় ��ড��
মহাপিরচালক পেদ পেদা�িতর ��াব ইেতামে�
ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। ৩য় ��ড�� অিতির�
মহাপিরচালক/ �জনােরল �ােনজার (ইি�ঃ) এবং
উপিবভাগীয় �েকৗশলী পেদ পেদা�িতর ��াব মামলা
সং�া� ত� পাওয়া �গেল ম�ণালেয় ��রণ করা হেব।
িবভাগীয় �েকৗশলী পেদ পেদা�িতর িবষেয় কাগজপ�
যাচাই বাছাই কাজ চলেছ। উ�তর ��ড ম�রী সং�া�
৩২৯ জন কম �চারীর আেবদন পাওয়া িগেয়েছ যা
পরী�া-িনরী�া কের হে�।

খ) উপপিরচালক (�িশ�ণ) সভায় জানান �য, িডও�র
আই�ইউ অিধশাখা �থেক আই�ইউ �দ� িবনা�ে�
অনলাইেন �িশ�ণ �দান সং�া� �িশ�ণ িসিডউল
পাওয়া িগেয়েছ। �স ��ি�েত �িশ�ণ অিধশাখা �থেক
অিফস আেদশ জারী কের িডও�র আ�হী
কম �কত�াগণেক �রিজে�শন স�� কের �িশ�েণ
অংশ�হণ করার অ�েরাধ জানােনা �যেত পাের।
  পরবত�েত �িশ�ণ স�� হেল এিপএ/ ��াচার
কম �পিরক�নায়  �িশ�ণ িসিডউেল উহা অ�� ��করণ
করা �যেত পাের।

গ) উপপিরচালক (�শাসন) জানান কম �কত�া-
কম �চারীেদর উপি�িতর জ� বােয়ােমি�ক এেটনেড�
�মিশন �াপন করা হেয়েছ। কম �কত�া-কম �চারীেদর
উপি�িতর �দনি�ন �রকড � সংর�ণ ও অিফেসর
িনরাপ�া িনি�তকরেণ �ািপত উ� িসে�েম Face
Recognition/ Finger Scanning/ Finger
Print/ Id Card Reading   �িবধা রেয়েছ।
বত�মােন কায �কর িসে�ম� �বহােরর িনিমে�
সকেলর অ�� �� হওয়া �েয়াজন। যােদর আইিড কাড �
�নই ত�েদর িনধ �ািরত ফরেম আেবদন কের �শাসন
শাখার িসিনয়র সহকারী পিরচালক জনাব �হ�দ
আকরাম �েসন ও উ�মান সহকারী জনাব এনা�ল হক
ফিকর-এর সিহত �যাগােযাগ কের আইিড কাড � সং�হ
করা �যেত পাের।

ঘ) উপপিরচালক (�শাসন) সভায় জানান অিধদ�েরর
ভা�ার ও পিরবহণ এর ��ু �ব�াপনার িনিমে�
অেটােমশন কায ��ম হােত �নওয়া হেয়েছ। �ই�
মিডউেলর সফটওয়�াের এক�েত ভা�ার �ব�াপনা ও
অ��েত পিরবহণ �ব�াপনা রাখা হেয়েছ।
ইেনােভশন �শােকিসংেয় উ� সফটওয়�ার অ�� ��
িছল। উ� সফটওয়�ােরর মা�েম কম �কত�া-
কম �চারীগণ �দনি�ন ��ার ির�ইিজশন এবং দা�িরক/
�ি�গত �বহােরর জ� গাড়ী ির�ইিজশন �দান
করেত পারেবন। অনলাইেন দািখল�ত ির�ইিজশেনর
অ�েমাদন ও অ�া� কায �ািদ স�� হেব।

ক) অিতির� মহাপিরচালক/ �জনােরল
�ােনজার (ইি�ঃ), িবভাগীয় �েকৗশলী/
উপিবভাগীয় �েকৗশলী পেদ পেদা�িতর
��াব িনেয়াগ শাখা �থেক সমি�ত
পদে�েপর মা�েম ��ত �ব �ক
ম�ণালেয় ��রণ করেব। কম �চারীেদর
উ�তর ��ড ম�রীর িবষেয় আেবদনস�হ
পরী�া-িনরী�া ও যাচাই বাছাই কের
ম�রীর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত
হেব। 

খ) অিতির� মহাপিরচালক পয �ায় পয ��
আ�হী কম �কত�ােদর অনলাইেন
�রিজে�শন কের �িশ�ণ স��করেণর
অিফস আেদশ জারীর �েয়াজনীয়
পদে�প �হণ করেত হেব। �িশ�ণ
স��কারী কম �কত�াগণ পরবত�েত
�িশ�ণল� �ান অিধদ�েরর সকল
কম �কত�াগেণর সিহত �শয়ার করেবন।

বােয়ােমি�ক এেটনেড� িসে�ম কায �কর
করার �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত
হেব। সকেলর িফ�ার ি�� �দােনর
�ােন হ�া� �ািনটাইজােরর �ব�া
করেত হেব। যােদর আইিড কাড � �নই
ত�েদর অিবলে� �শাসন শাখার মা�েম
কাড � �হণ করেত হেব। আইিড কােড �
উহার �ময়াদ ��ভােব উে�খ থাকেত
হেব।

ঘ) সফটওয়�ােরর �পি�ং আইেটমস�হ
িন�ি� কের অিধদ�েরর সকেলর জ�
উ�ু�করেনর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ
করেত হেব। অিধদ�েরর ইেনােভশন
কম ��চীর আওতায় ভিবষৎেত আ�হী
কম �কত�া-কম �চারীগেণর িনকট িনজ�
উে�ােগ ন�ন সফটওয়�ার উ�াবেনর
�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেত হেব।  

ক) পিরচালক
(�শাসন)/
পিরচালক
(ি�েকােয়ি�
�ব�াপনা)/
উপপিরচালক
(িনেয়াগ)

খ) অিতির�
মহাপিরচালক
(সকল)/ পিরচালক
(সকল)/
উপপিরচালক
(সকল)

গ) পিরচালক
(�শাসন)/
উপপিরচালক
(�শাসন)

ঘ) পিরচালক
(�শাসন)/
উপপিরচালক
(�িশ�ণ)/ সকল
কম �কত�া-কম �চারী
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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: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.১৪১ তািরখ: 
১৯ �লাই ২০২১

৪ �াবণ 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।

 
 

�হ�দ আকরাম �েসন 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির� দািয়�)



 

 

 

 


