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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২৫ তম মািসক সম�য় সভার কা��িববরণী

সভাপিত
�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ১১/০৫/২০২১ ি�ঃ
সভার সময় �বলা ১২.০০ ঘ�কা
�ান অনলাইন ভা� �য়�াল �ম �াটফেম � অ�ি�ত।
উপি�িত অিধদ�েরর উপপিরচালক/ সমপয �ায় পয �� কম �কত�াগণ (৫ম ও ত��� ��ড পয ��)

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 এি�ল/ ২০২১ মােস অ�ি�ত
সভার কায �িববরণী উপ�াপন,
পঠন ও �ঢ়করন 

সভায় অংশ�হণকারী সকেলর িনকট
�ব �বত� সভার কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ-এর
সব �স�িত চাওয়া হেল �কান সংেশাধন না
থাকায় গত ১২/০৪/২০২১ তািরেখর সম�য়
সভার কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ করা যায়

�কান সংেশাধনী না থাকায়
সব �স�িত�েম গত ১২/০৪/২০২১
তািরেখ 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
অত�াবশকীয় কায ��ম
চলমান রাখা সং�া�

অিধদ�েরর অত�াবশকীয় কায ��ম সচল
রাখার িনিমে� বত�মােন িস�িডআর,
�শাসন, অথ � শাখা এবং �টকভ�ালীর �মাট
৫৮ জন কম �কত�া-কম �চারী �রা�ার িভি�ক
কাজ করার দা�িরক আেদশ জারী করা
হেয়েছ। িবিধ-িনেষধ ১৬/০৫/২০২১
তািরেখর পর বিধ �ত হেল জ�রী
অত�াবশকীয় কাজকম � অ�াহত রাখার
িনিমে� সংি�� সকল দ�রেক কায �করী
পদে�প �হেণর িনেদ �শনা �দান করা
�যেত পাের।

ম�ীপিরষদ িবভােগর িবিধ-িনেষধ
আেরােপর সময়-সীমা বিধ �ত হেল
�া��িবিধ অ�সরণ কের চ�াকাের
অিধদ�েরর অত�াবশকীয় কাজকম �
অ�াহত রাখার িনিমে� সংি�� দ�র
কায �করী পদে�প �হণ করেবন।
�শাসন শাখা চািহদামািফক অিফস
আেদশ জারী করেব।

অিতির� মহাপিরচালক
(সকল)/পিরচালক

(সকল)/ উপপিরচালক
(সকল)
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০৩ ২০২১-২০২২ অথ � বছের
িপআরএলগামী কম �কত�া-
কম �চারীেদর তে�র ��
িব��িত িনরসণ কের
িপআরএল ম�রী সং�া�

িডও�র ��িরত খসড়া তািলকার ৫৩৫
জন কম �কত�া-কম �চারীর তে�র যাচাই�ত
�িতেবদন িব�িসএল/ অ�া� সং�াস�হ
�থেক যথাসমেয় না পাওয়া �গেল
ম�ণালেয়র িনেদ �শনা �মাতােবক
িপআরএল ম�রীর �ােথ � উ� তািলকার
ত� অ�সরণ কের ��ষণােদশ বািতল
�ব �ক অিধদ�ের ��করণ সং�া� ��াব
ম�ণালেয় ��রণ করা �যেত পাের।
পরবত�েত �কান ��াব িনধ �ািরত সমেয়র
মে� পাওয়া �গেল িডও� �থেক স�রক
��াব ম�ণালেয় ��রণ করা �যেত পাের।
িডও� �থেক ��িরত খসড়া তািলকার
যাচাই�ত �িতেবদন �মাণকসহ (�েযাজ�
��ে�) ০৭ (সাত) কম �িদবেসর মে�
��রেণর জ� তািগদপ� িব�িসএল/
অ�া� সং�ার �ধান কায �ালেয় ��রণ
করা �যেত পাের।

��িরত খসড়া তািলকার যাচাই�ত
�িতেবদন যথাসমেয় না পাওয়া �গেল
িপআরএল ম�রীর �ােথ � উ� তািলকার
ত� অ�সরণ কের ��ষণােদশ বািতেলর
��াব ম�ণালেয় পাঠােত হেব।
পরবত�েত �কান ��াব যথাসমেয়
পাওয়া �গেল স�রক ��াব ��রণ
করেত হেব। খসড়া তািলকার যাচাই�ত
�িতেবদন (�েযাজ� ��ে� �মাণকসহ)
০৭ (সাত) কম �িদবেসর মে� ��রেণর
জ� তািগদপ� ��রণ করেত হেব।

পিরচালক (�শাসন)

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

�কে�র কােজর অ�গিত সে�াষজনক।
�ক� পিরচালক ও �টিশেসর �ব�াপনা
পিরচালেকর মে� �াপটপ সরবরােহর
চলিত মােস �ি�নামা �া�িরত হেয়েছ।
�কািভড-১৯ মহামািরর সরকারী িবিধ-
িনেষেধর মে� িনধ �ািরত সমেয়ই �কে�র
কাজ �শষ করার আশাবাদ �� করা হয়।

�কে�র কায ��ম �কািভড-১৯
মহামািরর ��ি�েত িনধ �ািরত সমেয়র
মে� স��করেণর িবষেয় সভায়
তািগদ �দান করা হয়। �কে� অ�� ��
�বসরকারী �লস�হ সরকারীকরণ
সং�া� �ত�য়নপ� �াথিমক িশ�া
অিধদ�র �থেক �ততম সমেয় সং�হ
করেত হেব।

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

�াথিমক িব�ালেয়র
িশ�া �ব�া

িডিজটালকরণ শীষ �ক
�ক� 

০৫ এি�ল/ ২০২১ মােসর
অিধদ�েরর �দ� িবিবধ �সবা
িবষয়ক �িতেবদন
পয �ােলাচনা

িপআরএলগামী কম �কত�া-কম �চারীেদর
অিধদ�ের �যাগদান ও পদ�াপন, �বতন-
ভাতা পিরেশাধ, িপআরএল ও লা���া�
ম�রী, িজিপএফ ম�রী, �পনশন ও
আ�েতািষক ম�রী এবং ক�াণ িবষয়ক
কায ��েমর মািসক �িতেবদন উপ�াপন ও
পয �ােলাচনায় সে�াষ �কাশ করা �যেত
পাের। িডও�র �পি�ং �কইেসর সং�া
�ি� পাওয়ায় �েয়াজনীয় পদে�প �হণ
এবং িসএএ�এফও অিফেস �পনশন �কইস
��ী�ত থাকায় িডও� ও িসএএ�এফও
অিফেসর মে� �বঠক কের �ত িন�ি�র
�ব�া �হণ করা �যেত পাের।

সভায় �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর �দ�
িবিবধ �সবা িবষয়ক �িতেবদেন সে�াষ
�কাশ করা হয়। িডও� এি�ল মােস
�পি�ং ৪০� �পনশন �কইস �ত
িন�ি�র �ব�া �হণ এবং
িসএএ�এফও অিফেস ��ী�ত ১৩৩ �
�পনশন �কইস �ত িন�ি�র জ� �যৗথ
�বঠক কের �েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেত হেব।

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

(অথ �)
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০৬ ��িসর বেকয়া ভবন ভাড়া,
পািনর িবল পিরেশাধ এবং
�ব�ত িব��েতর িবল
পিরেশাধ সং�া�।

অিধদ�েরর চলিত বােজেট ভবন ভাড়া
বাবদ ৪৩ ল� টাকা হেত �ন, ২০২১
পয �� িপডি�উ �রট ও শত� �মাতােবক �িত
বগ ��ট ১১/- হাের পিরেশাধ করা �যেত
পাের। অিডট ক��ক আপি��ত অথ �
পিরেশাধ�ত িবল হেত কত�ন করা �যেত
পাের। পািনর িবল বাবদ বােজেটর ০৬
ল� টাকা হেত অধ �াহাের বেকয়া মােসর
�মা�সাের পিরেশাধ করা �যেত পাের।
পািনর সাব িমটার �াপন ও �ি�নামার
বাইের ভবন ভাড়া পিরেশাধ স�ব নয়
মেম � ��িস বরাবর প� ��রণ করা �যেত
পাের। ��িসর ছা�াবাস ভবেন
ক�স�েহর �ি�নামা স�াদেনর িবষেয়
��িসেত প� �দয়া �যেত পাের।

চলিত বছেরর বােজট বরা� �থেক
িপডি�উ �রট ও শত� �মাতােবক �িত
বগ ��ট ১১/- হাের �ন, ২০২১ পয ��
ভবন ভাড়ার িবল�িল পিরেশাধ করেত
হেব। উ� অথ � হেত অিডেটর আপি��ত
অথ � কত�ন/ সম�য় করেত হেব। পািনর
িবল বাবদ বােজেটর ০৬ ল� টাকা হেত
অধ �াহাের বেকয়া মােসর �মা�সাের
��িসর িবল�িল পিরেশাধ করেত হেব।
পািনর সাব িমটার �াপন, ভবন ভাড়ার
িবষেয় �ি�নামার বাইের িবল পিরেশাধ
স�ব নয় মেম � ��িসেক প� িদেত
হেব। 

পিরচালক (�শাসন)/
পিরচালক (অথ �)
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০৬ িবিবধ ক) অিধদ�েরর ১০ � �দােয়ল �াপটপ
সরাসির �েয়র িনিমে� অিধদ�েরর
��িশিফেকশন ও �া�িলত �ে�র সিহত
�টিশেসর �দ� �কােটশন ও
��িশিফেকশেন অসাম��তা থাকায়
�টিশেসর িনকট হেত িডও�র �া�িলত
�� ও ��িশিফেকশন �মাতােবক
�াপটপ সং�েহর িনিমে� �টিশসেক
অ�েরাধ কের প� ��রণ করা �যেত পাের।

খ) �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর এিপএ
এবং ��াচার িবষেয় পয �ােলাচনা �িত
মােসর সম�য় সভার িনয়িমত এেজ�া��
করা �যেত পাের।

গ) অিধদ�েরর িবিভ� �েরর কম �কত�া-
কম �চারীর পেদা�িত/ টাইমে�ল/
িসেলকশন ��ড �দান িবষয়ক কায ��মেক
�রাি�ত করার জ� িনেয়াগ শাখােক
সমি�ত উে�াগ �হেণর িনেদ �শনা �দান
করা �যেত পাের।

ঘ) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর
��াপেনর আেলােক অিধদ�ের ���ত
২৫ ধরেনর কায ��েমর িবষেয় অিধদ�েরর
কম �পিরক�না �ণয়েনর িবষেয় �েয়াজনীয়
পদে�প �হণ করা �যেত পাের।

ঙ) িস�িডআর �স�ারেক �শ �কাতর
জাতীয়   �াপনা িবেবচনা কের �কিপআই
নীিতমালার আেলােক উপ�� �কিপআই
��ণী��করেণর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ
করা �যেত পাের।

চ) জন�শাসন ম�ণালেয়র �িশ�ণ
নীিতমালার আেলােক িডও�র কম �কত�া-
কম �চারীেদর �পশাগত দ�তার উ�য়েনর
জ� িবষয় িভি�ক �িশ�েণর
কম �পিরক�না �ণয়ন করেত হেব।

ক) অিধদ�েরর �া�িলত �� ও
��িশিফেকশন �মাতােবক ১০ �
�দােয়ল �াপটপ সরবরােহর িনিমে�
�টিশেসর �কােটশনস�হ অিধদ�েরর
সিহত অসাম���ণ � হওয়ায়
অিধদ�েরর ��িশিফেকশন ও �া�িলত
�ে� সরবরােহর অ�েরাধ �াপন কের
�টিশসেক প� �দান করেত হেব।

খ) �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর এিপএ
এবং ��াচার িবষেয় পয �ােলাচনা ও
িস�া� �হেণর িনিমে� �িত মােস
সম�য় সভার এেজ�া�� করেত হেব।

গ) অিধদ�েরর িবিভ� �েরর কম �কত�া-
কম �চারীর পেদা�িত/ টাইমে�ল/
িসেলকশন ��ড �দান িবষয়ক
কায ��মেক �রাি�ত করার জ� িনেয়াগ
শাখা �েয়াজনীয় সমি�ত উে�াগ �হণ
করেব।

ঘ) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর
��াপেনর আেলােক অিধদ�ের ���ত
২৫ ধরেণর কায ��েমর িবষেয়
অিধদ�েরর কম �পিরক�না �ণয়েনর
িবষেয় �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত
হেব।

ঙ) িসি�িডআর �স�ারেক �শ �কাতর
জাতীয় �াপনা িবেবচনা কের �কিপআই
নীিতমালার আেলােক উপ� �� �কিপআই
��ণী��করেণর �েয়াজনীয় পদে�প
�হণ করেত হেব।

চ) জন�শাসন ম�ণালেয়র �িশ�ণ
নীিতমালার আেলােক িডও�র কম �কত�া-
কম �চারীেদর �পশাগত দ�তার উ�য়েনর
জ� িবষয় িভি�ক �িশ�েণর
কম �পিরক�না �ণয়ন করেত হেব।

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

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

গ) পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক (িনেয়াগ)

ঘ) অিতির�
মহাপিরচালক (কািরগির)

ঙ) পিরচালক (সম�য়-
িপএস�এন ও �গটওেয়)

চ) পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক (�িশ�ণ)

ঙ) পিরচালক (�শাসন)

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

 
 

�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

৫ �জ�� ১৪২৮
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�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.১০৭ তািরখ: 
১৯ �ম ২০২১

৫ �জ�� 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।

 
 

আহা�দ উ�াহ 
উপপিরচালক


