
 

 

        

   

  
রূপকল্প-২০২১ 

ডিডিটাল বাাংলাদেশ 

 

বাডষ িক প্রডিদবেন  

২০১৮-২০১৯ 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর  

 

 

৪২৩-৪২৮ টিিগাঁও ডশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 

www. telecomdept.gov.bd 

  



 

 

 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর 

 

বাডষ িক 

প্রডিদবেন 

২০১৮-২০১৯ 

 

সাডব িক িত্ত্বাবিাদনেঃ  িনাব ট ােঃ ট াহডসনুল আল ,  হাপডরচালক, টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর 

 

 

স ন্বয়েঃ  িনাব ট ােঃ  াকছুদুর রহ ান আকন্দ, পডরচালক (প্রশাসন), টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর 

 

 

প্রচ্ছেেঃ    

 

 

প্রকাশকালেঃ  নদেম্বর, ২০১৯ ডরেঃ  

 

 

ডিিাইন এন্ড ডপ্রন্টেঃ   ডেনা পাবডলশাস ি, কাটাবন, ঢাকা 

 

 

 

 



 

 

 

 

“এ প্রধানমন্ত্রীত্ব আমার কাছে কাাঁটা বছে মছন হয়। আমম যমি বাাংোর মানুছের মুছে হামি ফ াটাছে 

না পামর, আমম যমি ফিমে বাাংোর মানুে িুুঃেী, আর যমি ফিমে বাাংোর মানুে ফপট ভছর োয় নাই, 

োহছে আমম শামিছে মরছে পারছবা না।” 

                                               - িাডির িনক বঙ্গবন্ধু টশখ মুডিবুর রহ ান 

 

 

 

 

  

 



 



 



 

 



সম্পােনা পষ িে 

 

সডিব কু ার ঘটক 

পডরচালক (ইডিেঃ), টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর, ঢাকা 

আহবায়ক 

 

সাঈে  াহমুে 

উপ-পডরচালক (স ন্বয়-ডপএসটিএন ও টগটওদয়), টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর, ঢাকা 

সেস্য 

 

ম  োঃ রুহুল আম ন 

উপ-পরিচালক (টেরলকম. রিিাপত্তা), টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর, ঢাকা 

সেস্য 

 

রিরিি আক্তাি  

উপ-পরিচালক (সমন্বয়-টমাবাইল), টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর, ঢাকা 

সেস্য 

 

টমাোঃ মামুি অি িরিদ 

রসরিয়ি সহকািী পরিচালক (প্রিাসি), টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর, ঢাকা 

সেস্য 

 

অ ল কু ার নাগ 

সহ-পডরচালক, সম্পে ব্যবস্থাপনা (ডপএসটিএন ও টগটওদয়), টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর, ঢাকা 

সেস্য সডচব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সম্পােকীয় 

 াননীয় প্রিান ন্ত্রীর সেয় অনুদ ােনক্রদ  প্রাক্তন ডবটিটিডব’র ক িকিিা-ক িচারীদের সরকাডর চাকরীর িারাবাডহকিা রক্ষা ও সুদ াগ 

সুডবিা ডনডিি করার লদক্ষে িাক ও টটডলদ াগাদ াগ ডবোদগর প্রজ্ঞাপন নাং ১৪ .০০.০০০০.০০৮.২২ .০০২.১৩ )অাংশ(-২৭৯ , িাডরখ :

২৫ জুন ২০১৫ ডরেঃ ট ািাদবক িাক ও টটডলদ াগাদ াগ ডবোদগর অিীদন “টটডলদ াগাদ াগ   অডিেপ্তর “ সৃডিি হয় ।  নবসৃডিি এই 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর মিতীয় (২০১৮-১৯ অর্ ি বছদরর) বাডষ িক প্রডিদবেন প্রকাদশর িন্য  াঁরা িথ্য ডেদয় সহদ াডগিা কদরদছন 

িাঁদেরদক সম্পােনা পষ িদের পক্ষ টর্দক আন্তডরক িন্যবাে ও কৃিজ্ঞিা িানাডচ্ছ।   

 

িাক ও টটডলদ াগাদ াগ ডবোদগর  াননীয়  ন্ত্রী িাঁর মূল্যবান বাণী প্রোন করায় প্রকাশনাটির গুরুত্ব অদনক বৃডি টপদয়দছ । এছাড়া 

প্রডিদবেদন মূলবান বাণী প্রোন করায় এবাং প্রডিদবেন প্রকাদশ প্রদয়ািনীয় ডনদে িশনা টেয়ায় িাক ও টটডলদ াগাদ াগ ডবোদগর সডচব 

 দহােদয়র প্রডি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করডছ। সদব িাপডর সাডব িক সহদ াগীিা ও পৃষ্ঠদপাষকিা প্রোদনর িন্য টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর 

সম্মাডনি  হা-পডরচালক-এর ডনকট সম্পােনা পষ িে ডবদশষোদব কৃিজ্ঞ ।  

 

প্রডিদবেদন টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর সৃিদনর পটভূড , সৃিদনর উদেশ্য, সৃডিি িনবল কাঠাদ া, অডিেপ্তদরর কা িপডরডি, বাদিট 

বরাে ও ব্যয় ডববরণী এবং ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছদরর অডিেপ্তদরর ডবডেন্ন কা িক্র , অিিন, ও েডবষ্যৎ ক িপডরকল্পনা ইিোডে 

সাংডক্ষপ্তোদব উপস্থাডপি হদয়দছ। 

 

পডরদশদষ ডিিীয় বাদরর  দিা টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর বাডষ িক প্রডিদবেন সম্পােনা করার সুদ াগ টেয়ায় কর্তিপদক্ষর ডনকট 

কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করডছ ও ডনদিদক িন্য  দন করডছ। আন্তডরক প্রদচষ্টা সদত্বও সাংঘটিি ভুল-ত্রুটি ক্ষ াসুন্দর দৃডষ্টদি টেখার অনুদরাি 

রইল। প্রডিদবেনটি টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর কা িক্র  সম্পদকি আগ্রহী সুিীিনদের ডনকট স াদৃি হদল আ াদের পডরশ্র  সার্ িক 

হদব।  

সবাইদক িন্যবাে । 

 

 

 

সডিব কু ার ঘটক 

পডরচালক (ইডিেঃ), টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর, ঢাকা 

আহবায়ক 

 

 

 

 

 



সূচীপত্র 

ডবষয়             পৃষ্ঠা 

নম্বর 

উপক্র ডণকা  

         রূপকল্প (Vision)  

         অডেলক্ষে (Mission)  

         টকৌশলগি উদেশ্যসমূহ  

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর সৃিদনর পটভূড   

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর সৃিদনর উদেশ্য  

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদর সৃডিি িনবল কাঠাদ া  

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর কা িপডরডি  

আনুষ্ঠাডনক কা িক্র  শুরু  

ডবগি স দয় অডিেপ্তর কর্তিক সম্পাডেি কািসমূহ  

প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ডবষয়ক  

         প্রডশক্ষণ, ক িশালা, টসড নার/ডসদম্পাডিয়া  ইিোডে  

         ডপআরএল, লাম্প গ্রোন্ট, ডিডপএফ, ছুটি ইিোডে সাংক্রান্ত কা িক্র   

         পদোন্নডি কা িক্র  

         ডনদয়াগ ডবডি ালা 

 

         অডফস ব্যবস্থাপনা আধুডনকীকরণ   

         বাডষ িক ক িসম্পােন চুডক্ত ও শুিাচার কা িক্র   

                  ই-নডর্         

                  বাডষ িক ক িসম্পােন চুডক্ত 

 

                  ওদয়ব সাইট  

                  ই-ডিডপ (ইদলকট্রডনক টটন্ডাডরাং)  

                  ডিডিটাল টনাটিশ টপ্ররণ  

         ইদনাদেশন  

         ডনরাপত্তা ব্যবস্থাপনা  

         সম্পে ব্যবস্থাপনা  

          া লা ব্যবস্থাপনা  

         চুডক্তডেডত্তক প্যাদনল আইনিীডব ডনদয়াগ 

 

         ডবডেন্ন কড টি গঠন ও টফাকাল পদয়ন্ট ক িকিিা ডনদয়াগ  

আডর্ িক ব্যবস্থাপনা ডবষয়ক  

         বাডষ িক বাদিট বরাে ও ব্যয়  

         ডিডিটাল আডর্ িক ব্যবস্থাপনা 

         টপনশন সাংক্রান্ত কা িক্র  

 

কাডরগরী ডবষয়ক  

        টটডলদ াগাদ াগ ডবষদয় ডবডেন্ন কাডরগডর  িা ি ও সুপাডরশ প্রোন  

        কাডরগরী এক্সপাট িাইি ডহসাদব বাইদরর ডবডেন্ন সাংস্থার কড টিদি অাংশগ্রহণ  

পডরকল্পনা ও বাস্তবায়নািীন প্রকল্প ডবষয়ক   

          চল ান প্রকল্প  

          প্রকল্প পডরকল্পনা  

  

ডবডবি  

ফদটাগ্যালাডর  

 



 

 

 

 

উপক্র ডণকা 
 

 

 

 

 

 

 

 



রূপকল্প (Vision) 

 

সাশ্রয়ী, সাব িিনীন এবাং ডনেিরদ াগ্য টটডলদ াগাদ াগ টসবা । 

 

অডেলক্ষে (Mission) 

টটডলদ াগাদ াগ খাি পডরচালনায় সরকারদক সহায়িা এবাং প্রাডিষ্ঠাডনক উন্নয়ন ও আধুডনক প্রযুডক্তর সডন্নদবশ ঘটিদয় টেদশ 

সাশ্রয়ী ও আন্তিিাডিক  ানসম্পন্ন টটডলদ াগাদ াগ টসবা প্রোদনর পডরদবশ সৃডষ্ট। 

 

টকৌশলগি উদেশ্যসমূহ 

 

• নতুন প্রযুডক্তর অডেদ ািন ও ববডিক  াদনর সাদর্ স ন্বয়; 

• টটডলদ াগাদ াগ খাদির সুশৃঙ্খল পডরচালনা; 

• অবকাঠাদ া উন্নয়ন ও ডবস্তার; 

• অর্ থননমতক উন্নয়নন টটডলদ াগাদ াগ ব্যবস্থার প্রদয়াগ; 

• টসবার ডিডিটাল রূপান্তর; 

•   ানবসম্পে উন্নয়ন; 

• গদবষণা ও উন্নয়ন; 

• স্থানীয় উৎপােদন সক্ষ িা বৃডি ও উদযাক্তা সৃডষ্ট। 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর 

সৃিদনর পটভূড , সৃিদনর 

উদেশ্য, কা িপডরডি, 

আনুষ্ঠাডনক কা িক্র  শুরু 

  



টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর সৃিদনর পটভূড : 

মেমলগ্র ফ ও টটডলদফাদনর উন্নয়ন, পডরকল্পনা ও েক্ষ ব্যবস্থাপনার লদক্ষে The Bangladesh Telegraph and Telephone 

Board Ordinance, 1979 এর ডবিান অনুসাদর বাাংলাদেশ িার ও টটডলদফান টবাি ি (ডবটিটিডব) গঠিি হয়। পরবডিিদি ২০০৮ 

সাদল উক্ত অধ্য নেশ সংনশ ধননর   ধ্যন  মবটিটিমবনক মবলুপ্ত কর  হয়। মবলুপ্ত ডবটিটিডব’র ক িকিিা/ ক িচারীদের চাকুরীর 

িারাবাডহকিা রক্ষা এবাং টটডলদ াগাদ াগ সাংক্রান্ত ডবষদয় সরকাদরর নীডি প্রণয়দন কাডরগডর, ডবদশষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রদয়ািনীয় পরা শ ি 

ও সহায়িা প্রোনকদল্প “দটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর” গঠদনর ডসিান্ত গৃহীি হয়। প্রশাসডনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সডচব কড টির সুপাডরশ, 

 ডন্ত্রসোর নীডিগি অনুদ ােন এবাং  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর চুড়ান্ত অনুদ ােদনর পর গি ২৫ জুন ২০১৫ ডরেঃ িাডরদখ “দটডলদ াগাদ াগ 

অডিেপ্তর” সৃিদনর প্রজ্ঞাপন িারী করা হয়। 

 

 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর সৃিদনর উদেশ্য: 

• টটডলদ াগাদ াগ সাংক্রান্ত ডবষদয় সরকাদরর নীডি প্রণয়দন কাডরগডর, ডবদশষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রদয়ািনীয় পরা শ ি/ সহায়িা 

প্রোন; 

• সরকাদরর অনুদ াডেি নীডি অনু ায়ী সরকারী ও টবসরকারী খাদির স ন্বয়; 

• আইটিইউসহ অন্যান্য আন্তিিাডিক টটডলদ াগাদ াগ সাংস্থাসমূদহর সাদর্ ট াগাদ াগ; 

• টটডলদ াগাদ াগ খাি উন্নয়দন ডবডেন্ন পডরকল্পনা গ্রহদণ সহয়িা প্রোন; 

•  ডবলুপ্ত বাাংলাদেশ িার ও টটডলদফান টবাি ি (ডবটিটিডব)’র ক িকিিা/ ক িচারীদের চাকুডরর িারাবাডহকিা রক্ষা; 

 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদর সৃডিি িনবল কাঠাদ া: 

ডবলুপ্ত ডবটিটিডব’র অনুদ াডেি র জস্ব পে সংখ্য  মিল- ১৯,০২৯ টি  

িাৎক্ষডণকোদব িনবল শূন্যপে ডবদলাপ করা হয়-১১,২৫৫ টি  

নবসৃডিি অডিেপ্তদরর ম  ে পে সংখ্য  -৭,৭৭৪ টি (স্থায়ী কাঠাদ ার পে-২৩৮ টি, প িায়ক্রদ  ডবদলাপদ াগ্য পে-৭,৫৩৬ টি)। স্থায়ী 

পদের  দে ক িকিিা প িাদয় ৮১টি এবাং ক িচারী প াদয় ১৫৭টি পে অন্তভু িক্ত। 

 

অডিেপ্তদরর কা িক্র   

• গি ৯ টসদেম্বর ২০১৫ ডরেঃ আডরদখ আনুষ্ঠাডনকোদব  টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর কা িক্র  শুরু হয়। 

• প্রার্ড কোদব ডবটিডসএল এর টিিগাঁওস্থ টটডলদ াগাদ াগ প্রডশক্ষণ টকদের প্রশাসডনক েবদন অডিেপ্তদরর অস্থায়ী 

কা িালয় স্থাপন করা হদয়দছ; 

• ইদিা দেই অডিেপ্তদর ই-নডর্, ই-ডিডপ, ই-দ ইল ও ওদয়ব সাইটসহ সকল োপ্তডরক সুডবিা ও পিডি সমূহ প্রডিষ্ঠা 

করা হদয়দছ; 

• িথ্যপ্রযুডক্ত ব্যবহাদরর  ােদ  অডফস ব্যবস্থাপনা আধুডনকীকরদণর উদযাগ ডহসাদব ইদলকট্রডনক হাডিরা, ডলে 

ম্যাদনিদ ন্ট ও এ প্লডয় িাটাদবি ডসদে  চালু করা হদয়দছ; 

• ডবলুপ্ত ডবটিটিডবসহ অডিেপ্তদরর স্থায়ী পদের ক িকিিা/ ক িচারীদের ডপআরএল, লাম্পগ্রোন্ট, টপনশন, ডিডপএফ, ছুটি 

ইিোডে কা িক্র  সুষ্ঠোদব পডরচাডলি হদচ্ছ। ইদিা দে প্রায় ১৮০০টি টপনশন টকস ডনষ্পডত্ত করা হদয়দছ। 

 

 



টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর কা িপডরডি: 

 

• টটডলদ াগাদ াগ খাি সম্পডকিি সকল িথ্য/ উপাত্ত সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও সরকাদরর ডনকট উপস্থাপন; 

• টটডলদ াগাদ াগ সম্পডকিি নীডি প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন সরকারদক সহায়িাকরণ ; 

• টটডলদ াগাদ াগ টনটওয়াকি ও টসবাসমূদহর উন্নয়ন এবাং গ্রাহকবান্ধব ও সাশ্রয়ীোদব পডরচালনায় সরকারদক সহায়িাকরণ; 

• টটডলদ াগাদ াগ খাদি রাষ্ট্রীয় সম্পেসমূদহর রক্ষণ ও সুষ্ঠু বন্টদন সরকারদক সহায়িা প্রোন; 

• টটডলদ াগাদ াটগ ব্যবহৃি  ন্ত্রপাডি ও প্রদটাকলসমূদহর প্রড ি  ান (Standards) ডনডিিকরণ; 

• টটডলদ াগাদ াগ অবকাঠাদ া উন্নয়দন পডরকল্পনা প্রণয়ন ও প্রদ ািে টক্ষদত্র িা বাস্তবায়ন; 

• টটডলদ াগাদ াগ সম্পডকিি ডবডেন্ন আন্তিিাডিক সাংস্থা ও প্রডিষ্ঠাদনর সাদর্ ট াগাদ াগ রক্ষা এবাং মেনশর স্ব র্ থ সংরক্ষণ 

সংক্র ন্ত ক র্ থক্রন  সরক রনক সহ য়ত করণ; 

• টটডলদ াগাদ াগ খাদি  ানবসম্পে উন্নয়ন এবাং গদবষণা ও উন্নয়ন  কা িক্র     পমরচ লন য় প্র মতষ্ঠ মনক ক ঠ ন   সৃজন ও 

পমরচ লন ; 

• মেনশর টটডলদ াগাদ াগ ব্যবস্থার ডিডিটাল ডনরাপত্তায় িনগদণর সুরক্ষা ও নীডি প্রণয়টন সহায়িাসহ সাংডিষ্ট কা িক্র  

পমরচ লন ; 

• টটডলদ াগাদ াগ খাি সাংডিষ্ট ডবষদয় ডবডেন্ন কর্তিপক্ষ/ সাংস্থা/ প্রডিষ্ঠাদনর সাদর্ স ন্বয়সািন; 

• টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর প্র মতষ্ঠ মনক সক্ষ ত  বৃমি ও উন্নয়ন। 

 

 

 

 

 

আনুষ্ঠাডনক কা িক্র  শুরু: 

৮ টসদেম্বর ২০১৫ ডরেঃ িাডরদখ িাক ও টটডলদ াগাদ াগ ডবোগ কর্তিক টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদর ৩২ িন ক িকিিা-ক িচারী পোয়ন 

করা হয়। ৯ টসদেম্বর ২০১৫ ডরেঃ িাডরদখ ডবটিডসএল-এর টিিগাঁওস্থ টটডলক  টট্রডনাং টসন্টার-এর একটি েবদন টটডলদ াগাদ াগ 

অডিেপ্তর আনুষ্ঠাডনকোদব এর  াত্রা শুরু কদর। সাংস্থাটির প্রিান হদলন  হাপডরচালক, ড ডন সরকাদরর অডিডরক্ত সডচব পে  িাোর 

একিন ক িকিিা। ৩ (ডিন) িন অডিডরক্ত  হাপডরচালক (প্রশাসন ও অর্ ি, কাডরগরী এবাং টরগুদলটরী) িাঁর অিীদন টর্দক সাংস্থার 

সকল কাি স ন্বয় কদরন। বিি াদন স্থায়ী কাঠাদ াদি ১৬৩ (একশি টিষডি) িন ক িকিিা/ক িচারী টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদর 

ক িরি আদছন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর অবকাঠাদ া 

 

 

 

 

 

 হাপডরচালক

অডিডরক্ত  হাপডরচালক

(অর্ িও প্রশাসন)

পডরচালক (অর্ ি)

পডরচালক (প্রশাসন)

অডিডরক্ত  হাপডরচালক

(কাডরগরী)

পডরচালক

(স ন্বয়-ট াবাইল)

পডরচালক

(আইডসটি)

পডরচালক

(স ন্বয়-ডপএসটিএন ও

টগটওদয়)

অডিডরক্ত  হাপডরচালক

(টরগুদলটরী)

পডরচালক

(লাইদসডসাং ও ট্যাডরফ)

পডরচালক (ডিদকাদয়ডস এবাং

ব্যবস্থাপনা)

পডরচালক (ইউএসওএফ

ব্যবস্থাপনা ও টটডলক )

পডরচালক

(আন্তিিাডিক টটডলক সাংস্থা)



 

২০১৮-২০১৯  

অর্ ি-বছদর অডিেপ্তর 

কর্তিক সম্পাডেি 

কািসমূহ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত: 

প্রডশক্ষণ, ক িশালা, টসড নার/ডসদম্পাডিয়া  ইিোডে: 

স দয়র পডরক্র ায় প্রডিডনয়ি প্রযুডক্তর নবনব সৃড্ষ্টির ফদল পডরব িডিি হদচ্ছ আ াদের সেেিা, টসইসাদর্ িীবন ব্যবস্থা। নব সৃডষ্টদক 

আ াদের ক িদক্ষদত্র প্রদয়াদগর িন্য টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর ক িকিিা/ক িচারীদের জ্ঞান ও েক্ষিা উন্নয়দন (ক)ক িশালা 

(খ)স্থানীয় প্রডশক্ষণ (গ) আন্তিিাডিক প্রডশক্ষণ (ঘ) টসড নার/ডসদম্পাডিয়া  ইিোডে কা িক্র  মনয়ম ত গ্রহণ করা হদয় র্াদক। 

অডিেপ্তদরর  ানব সম্পে উন্নয়দন ২০১৮-২০১৯ বছদর ডনম্নডলডখি কা িক্র  পডরচালনা করা হয়েঃ 

আেেন্তরীণ প্রডশক্ষণ: 

 

প্রডশক্ষণ ক িসুচীর না  প্রডশক্ষদণর 

ট য়াে 

অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

িনঘন্টা 

বাডষ িক ক ি-সম্পােন চুডক্ত )Annual Performance Agrement APA(  

ও িািীয় শুিাচার টকৌশল 

১ডেন×৮ ৩১ িন ২৪৮ 

roll Management of DoT Human Resources and Pay-E  ১ডেন×৮ ৩২ িন ২৫৬ 

িািীয় শুিাচার টকৌশল ১ডেন×৮ ২৫ িন ২০০ 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুিকরদণ লক্ষনীয় ডবষয়সমূহ ১ডেন×৮ ২৫ িন ২০০ 

ডনয়ড ি উপডস্থি ডবডি ালা ১৯৮২   ও সরকারী ক িচারী আচরণ ডবডি ালা ১৯৭৯ ১ডেন×৮ ৪৭ িন ৩৭৬ 

সডচবালয় ডনদে িশ ালা ২০১৪ এবাং শৃাংখলা ও আডপল ডবডি ালা ২০১৮ ১ডেন×৮ ৪৭ িন ৩৭৬ 

ডনয়ড ি উপডস্থি ডবডি ালা ১৯৮২   ও সরকারী ক িচারী আচরণ ডবডি ালা ১৯৭৯ ১ডেন×৮ ১৫ িন ১২০ 

সডচবালয় ডনদে িশ ালা ২০১৪ এবাং শৃাংখলা ও আডপল ডবডি ালা ২০১৮ ১ডেন×৮ ১৫ িন ১২০ 

Conformaity and Interoperability (Global and ITU C&I Standard  

System( , Interoperability (5G Standard andConformaity and   

Progress (  

১ডেন×৮ ২৯ িন ২৩২ 

Conformaity and Interoperability (Test Specification and 

certification requirement for 5G user( , Conformaity and 

Interoperability (Trend of 5G application and industry  

development (  

১ডেন×৮ ২৯ িন ২৩২ 

ই-ফাইডলাং ১ডেন×৮ ১১ িন ৮৮ 

ই-ফাইডলাং ১ডেন×৮ ১২ িন ৯৬ 

Cyber security Center of Excellance, The NCOE and IONT_ 

Lab in Dhaka 

১ডেন×৮ ৩০ িন ২৪০ 

Leadership Development ৫ডেন×৮ ২ িন ৮০ 



নাগডরক টসবা উদ্ভাবন ডবষয়ক ক িশালা ২ডেন×৮ ২ িন ৩২ 

ICT: A Key tool for SDGS ১ডেন×৮ ৩১ িন ২৪৮ 

Company Overview F5 Networks, Product & Solution Overview 

of F5 and Technical   Discussion on how F5 can contribute to 

Dot Cyber security future business needs 

১ডেন×৮ ১৯ িন ১৫২ 

Stakeholders টের স স্যা স ািাদন  দর্াপুযুক্ত উপায় অদন্বষণ  ১ডেন×৮ ৪৫ িন ৩৬০ 

e-GP ৩ডেন×৮ ২ িন ৪৮ 

ডনব িাচনী ক িকিিা ToT  সাংক্রান্ত প্রডশক্ষণ    ২ডেন×৮ ১ িন ১৬ 

APA ও APAMS Software ডবষয়ক প্রডশক্ষণ ২ডেন×৮ ২িন ৩২ 

Innovation 2018-2019 ১ডেন×৮ ০২ িন ১৬ 

Automation tools for Office ১ডেন×৮ ৩৮ িন ৩০৪ 

“DWDM & Submarine Cable Nework of Bangladesh  “  ১ডেন×৮ ১৫ িন ১২০ 

“DWDM & Submarine Cable Nework of Bangladesh  “  ১ডেন×৮ ১৭ িন ১৩৬ 

1.F5 Company Overview, 2. F5 Solution for the Cyber 

Threat Detect & Response Project & 3. Security Landscape 

and Trending. 

১ডেন×৮ ১৫ িন ১২০ 

MNP (Mobile Number Portability) & Regulatory Affair  ১ডেন×৮ ৩৫ িন ২৮০ 

 “DWDM & Submarine Cable Nework of Bangladesh  

“কুয়াকাটা  

১ডেন×৮ ৩৮ িন ৩০৪ 

ডনয়ড ি উপডস্থি ডবডি ালা-১৯৮২, সরকারী ক িচারী (আচরণ) ডবডি ালা-১৯৭৯, 

সডচবালয় ডনদে িশ ালা-২০১৪ 

১ডেন×৮ ৩৬ িন ২৮৮ 

িািীয় শুিাচার টকৌশল বাস্তবায়ন, েক্ষিা ও বনডিকিা উন্নয়ন। ১ডেন×৮ ৪১ িন ৩২৮ 

িথ্য অডিকার আইন-২০০৯, িথ্য প্রকাশ আইন-২০১১ ও িথ্য প্রকাশ ডবডি ালা-২০১৭ ১ডেন×৮ ৩৬ িন ২৮৮ 

PIMS (Personal Information Management 

System 

১ডেন×৮ ৩৭ িন ২৯৬ 

MS Excel ১ডেন×৮ ৩৭ িন ২৯৬ 

Stakeholders টের স স্যা স ািাদন  দর্াপুযুক্ত উপায় অদন্বষণ  ১ডেন×৮ ৪০ িন ৩২০ 

িািীয় শুিাচার টকৌশল বাস্তবায়ন   এবাং েক্ষিা ও বনডিকিা উন্নয়ন ১ডেন×৮ ৩৫ িন ২৮০ 

ডনয়ড ি উপডস্থি ডবডি ালা-১৯৮২,  সরকাডর ক িচারী (আচরণ) ডবডি ালা ১৯৭৯ 

এবাং  সডচবালয় ডনদে িশ ালা -২০১৪  

১ডেন×৮ ৩৮ িন ৩০৪ 

 

  

ডিওটি টি  ট াট ক িরি িনবল =১০৫ িন 

জুলাই ২০১৮ -জুন ২০১৯ প্রডশক্ষণ ৭৪৩২÷১০৫= ৭০.৭৮ িনঘন্টা। 

 

 

 

 



ববদেডশক প্রডশক্ষণ/ক িশালা/টসড নার: 

ক্রড ক 

নাং 

প্রডশক্ষণ/ক িশালা/টসড নার এর ডবষয় স য় ও স্থ ন অংশ গ্রহণক রী 

ক থকতথ র সংখ্য  

১ 5th Annual Asia-Pacific Spectrum Management 

Conference 
12-14 March, 2019 

Kuala Laumpur, 

Malaysia 

৩ জন 

২ Seminar on 4G Network Planning & Optimization 

for Countries in 2018 
10-30 August 2018 

Wuhan, China  
১ জন 

৩ Conformity and Interoperability, 5G and its 

application Scenarios and 2 Directions 
10 – 14 September, 

2018 
১ জন 

৪ Competition analysis in digital applications 

environment 
17-20 September 

2018  

Bangkok, Thiland  

২ জন 

৫ Keeping Children and Young People Safe Online 18-19 September 

2018 

Warsaw, Poland  

২ জন 

৬ Policy Mission under Cyber Threat Detection and 

Response Project 
18--27-September, 

2018 

Spain and USA 

১ জন 

৭ Factory Test 13-18 October, 2018 

Madrid, Spain  
১ জন 

৮ Policy Mission under Cyber Threat Detection & 

Response Project. 
25-31 October, 2018 

Turkey & United 

States of America 

১ জন 

৯ ITU Workshop on “Network Performance, Quality 

of Service and Quality of Experience”  

04-05 March 2019 

Kigali, Rwanda.  

৩ জন 

১০ Invitation to the 3rd Global Forum on Emergency 

Telecommunication (GET-19) 

06-08 March 2019 

Balaclave, Mauritius. 

৩ জন 

১১ “Strengthening Government through Capacity 

Development of the BCS Cadre Officials (Phase-

11) 

24 March – 12 

April 2019 Australia 

১ জন 

১২ Comprehensive Security for a safer Connected 

World 
 09-12 April 2019 

Las Vegas, USA  

২ জন 

১৩ Technical Training Program 16-28 May 2019 

Singapore  

৬ জন 

১৪  Study Tour on Innovation 17-22 June 2019 

Malaysia  
৬ জন 

 



ডপআরএল, লাম্প গ্রোন্ট, ডিডপএফ, ছুটি ইিোডে  ঞ্জুরী সাংক্রান্ত কা িক্র : 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদর প্রোয়নকৃি এবাং টপ্রষদণ ডবটিডসএল, টটডলটক, সাব-দ ডরন কোবল, টটডসস ও বাাংলাদেশ কোবল ডশল্প 

সাংস্থায় ক িরি ডবলুপ্ত ডবটিটিডব (বিি ান ডবটিডসএল)-এর সকল রািস্ব খািভুক্ত স্থায়ী ক িকিিা-ক িচারীদের  দে  ারা অবসদর 

 াদচ্ছন িাদের ডপআরএল  ঞ্জুরীপত্র, ১৮  াদসর ছুটি নগোয়ন ও ডপআরএল স াপনাদন্ত টপনশন সাংক্রান্ত সকল িথ্যাডে অডিেপ্তদরর 

ওদয়বসাইদট প্রেশ িদনর ব্যবস্থা করা হদয়দছ। 

 

 

অবসর উত্তর জনবনলর মচত্র িনকর   ধ্যন  তুনল ধর  হনল  

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  জুল ই/২০১৮ ডরেঃ। 

 

ক.১ ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি 

পে 

পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ 

সাংযুক্ত অডফস (দ াট 

পে সাংখ্যা) 

৭,৭৭৪ ৪,৯৪০ ২,৮৩৪ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারদণ 

 

 

ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- জুলাই/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর পে ২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৪০ ১১০ ২,১১১ ৪৫৬ ২,৮১৭ জুলাই/২০১৮ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০২ ০১ ১৩ ০১ ১৭ আগষ্ট/২০১৮ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৪২ ১১১ ২,১২৪ ৪৫৭ ২,৮৩৪ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  আগষ্ট/২০১৮ ডরেঃ। 

 

ক.১ ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি 

পে 

পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ 

সাংযুক্ত অডফস (দ াট 

পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৯১১ ২,৮৬৩ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

 

 



ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- আগষ্ট/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর পে ২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় টশ্রণীর পে ৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৪২ ১১১ ২,১২৪ ৪৫৭ ২,৮৩৪ আগষ্ট/২০১৮ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০১ ০৩ ২৩ ০২ ২৯ টসদেম্বর/২০১৮ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া 

পে 

১৪৩ ১১৪ ২,১৪৭ ৪৫৯ ২,৮৬৩ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  টসদেম্বর/২০১৮ ডরেঃ। 

                  

ক.১ ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি 

পে 

পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭,৭৭৪ ৪,৮৮২ ২,৮৯২ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- টসদেম্বর/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর 

পে 

২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৪৩ ১১৪ ২,১৪৭ ৪৫৯ ২,৮৬৩ টসদেম্বর/২০১৮ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০২ ০২ ২৩ ০২ ২৯ অদটাবর/২০১৮ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৪৫ ১১৬ ২,১৭০ ৪৬১ ২,৮৯২ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :   অদটাবর/২০১৮ ডরেঃ। 

 

ক.১ ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি পে পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৮৫৮ ২,৯১৬ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

 

 

 

 

 



ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- অদটাবর/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর পে ২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৪৫ ১১৬ ২,১৭০ ৪৬১ ২,৮৯২ অদটাবর/২০১৮ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০১ ০২ ১৮ ০৩ ২৪ নদেম্বর/২০১৮ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৪৬ ১১৮ ২,১৮৮ ৪৬৪ ২,৯১৬ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  নদেম্বর/২০১৮ ডরেঃ। 

 

ক.১  ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি 

পে 

পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৮২৪ ২,৯৫০ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

 

ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- নদেম্বর/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর 

পে 

২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৪৬ ১১৮ ২,১৮৮ ৪৬৪ ২,৯১৬ নদেম্বর/২০১৮ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০১ ০২ ২৮ ০৩ ৩৪ ডিদসম্বর/২০১৮ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৪৭ ১২০ ২,২১৬ ৪৬৭ ২,৯৫০ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  ডিদসম্বর/২০১৮ ডরেঃ। 

 

ক.১  ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি 

পে 

পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৭০৯ ৩,০৬৫ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

 

 

 

 

 



ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- ডিদসম্বর/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর পে ২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৪৭ ১২০ ২,২১৬ ৪৬৭ ২,৯৫০ ডিদসম্বর/২০১৮ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০৫ ০২ ১০৩ ০৫ ১১৫ িানুয়ারী/২০১৯ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৫২ ১২২ ২,৩১৯ ৪৭২ ৩,০৬৫ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  িানুয়ারী/২০১৯ ডরেঃ। 

ক.১  ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি 

পে 

পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৬৫৬ ৩,১১৮ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- িানুয়ারী/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  

টশ্রণীর পে 

২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৫২ ১২২ ২,৩১৯ ৪৭২ ৩,০৬৫ িানুয়ারী/২০১৯ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০১ ০২ ৪৪ ০৬ ৫৩ টফব্রুয়ারী/২০১৯ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৫৩ ১২৪ ২,৩৬৩ ৪৭৮ ৩,১১৮ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  টফব্রুয়ারী/২০১৯ ডরেঃ। 

 

ক.১  ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি পে পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৬০৮ ৩,১৬৬ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- টফব্রুয়ারী/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর 

পে 

২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৫৩ ১২৪ ২,৩৬৩ ৪৭৮ ৩,১১৮ টফব্রুয়ারী/২০১৯ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০২ ০৩ ৩৯ ০৪ ৪৮  াচ ি/২০১৯ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৫৫ ১২৭ ২,৪০২ ৪৮২ ৩,১৬৬ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :   াচ ি/২০১৯ ডরেঃ।   

                                      

ক.১  ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি 

পে 

পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৫৬৯ ৩,২০৫ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ-  াচ ি/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর 

পে 

২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৫৫ ১২৭ ২,৪০২ ৪৮২ ৩,১৬৬  াচ ি/২০১৯ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০৩ ০২ ৩৩ ০১ ৩৯ এডপ্রল/২০১৯ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৫৮ ১২৯ ২,৪৩৫ ৪৮৩ ৩,২০৫ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  এডপ্রল/২০১৯ ডরেঃ। 

 

ক.১   ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি 

পে 

পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৫৪৭ ৩,২২৭ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

 

 

 

 



ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- এডপ্রল/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর 

পে 

২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৫৮ ১২৯ ২,৪৩৫ ৪৮৩ ৩,২০৫ এডপ্রল/২০১৯ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০১ ০১ ১৯ ০১ ২২ ট /২০১৯ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৫৯ ১৩০ ২,৪৫৪ ৪৮৪ ৩,২২৭ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  ট /২০১৯ ডরেঃ। 

 

ক.১  ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি পে পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী 

পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৫১০ ৩,২৬৪ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- ট /২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  টশ্রণীর 

পে 

২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৫৯ ১৩০ ২,৪৫৪ ৪৮৪ ৩,২২৭ ট /২০১৯ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০১ ০০ ৩৫ ০১ ৩৭ জুন/২০১৯ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৬০ ১৩০ ২,৪৮৯ ৪৮৫ ৩,২৬৪ সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

 

 

প্রডিদবেনািীন  াদসর না :  জুন/২০১৯ ডরেঃ। 

 

ক.১  ক িকিিা/ক িচারীদের সাংখ্যা (রািস্ব বাদিদট): 

 

সাংস্থার স্তর অনুদ াডেি 

পে 

পূরণকৃি পে শূন্য পে বছর ডেডত্তক সাংরডক্ষি 

(ডরদটনশনকৃি) অস্থায়ী পে 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ন্ত্রণালয়      

অডিেপ্তর/সাংস্থাসমূহ/ সাংযুক্ত 

অডফস (দ াট পে সাংখ্যা) 

৭৭৭৪ ৪,৪৭৮ ৩,২৯৬ প্রদ ািে নয় নতুন পে সৃডষ্ট ও 

অবসরিডনি কারণ 

 

 

 

 

 

 



ক.২ শূন্য পদের ডবন্যাসেঃ- জুন/২০১৯ ডরেঃ প িন্ত। 

 

প্রর্  

টশ্রণীর পে 

২য় টশ্রণীর 

পে 

৩য় 

টশ্রণীর 

পে 

৪র্ ি টশ্রণীর 

পে 

ট াট প িন্ত 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭ 

১৬০ ১৩০ ২,৪৮৯ ৪৮৫ ৩,২৬৪ জুন/২০১৯ডরেঃ প িন্ত শুন্য হওয়া পে। 

০১ ০১ ২৭ ০৩ ৩২ জুলাই/২০১৯ডরেঃ  াদস শূন্য  হওয়া পে 

১৬১ ১৩১ ২,৫১৬ ৪৮৮ ৩,২৯

৬ 

সব িদ াট শূন্য হওয়া পে 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর ক িকিিা-ক িচারীগদনর টফরিদ াগ্য ও অদফরিদ াগ্য ডিডপএফ  ঞ্জুডর সাংক্রান্ত  

প্রডিদবেন   

 

 

ক্রমিক 

নং 
মাসের নাম 

সংখ্য   ন্তব্য 

০১ নদেম্বর/১৮ ১৫৫ টি  

০২ ডিদসম্বর/১৮ ১৮৪ টি  

০৩ িানুয়ারী/১৯ ১৯৬ টি  

০৪ টফব্রুয়ারী/১৯ ১২৩ টি  

০৫  াচ ি/১৯ ১০৪ টি  

০৬ এডপ্রল/১৯ ৪৮ টি  

০৭ ট /১৯ ৪৪ টি  

০৮ জুন/১৯ ২৪ টি  

  ট াট ৮৭৮ টি  
 

 

ডিডপএফ চুড়ান্ত  ঞ্জুডরর ডববরণ 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর ডনম্নবডণ িি সাংখ্যক ডপআরএল/অবসর টোগরি ক িকিিা/ক িচারীগণদক গি ০১-০৭-২০১৮ হদি 

৩০-০৬-২০১৯ ডরেঃ িাডরদখর  দে ডিডপএফ চুড়ান্ত পডরদশাদির  ঞ্জুডর প্রোন করা হদয়দছ।   

 

ক্রমিক নং মাসসি িাম কাসেি পরিমাি মন্তবয 

১ জুলাই/২০১৮ ৪১   

২ আগষ্ট/২০১৮ ৬৮   

৩ সেসেম্বর/২০১৮ ৪১   

৪ অসটাবর/২০১৮ ৪২   

৫ নসেম্বর/২০১৮ ২৩   

৬ ডিসেম্বর/২০১৮ ৫৬   

৭ জানুয়ারী/২০১৯ ১৯   

৮ সেব্রুয়ারী/২০১৯ ২৪   

৯ মার্চ /২০১৯ ৪৪   

১০ এডিল/২০১৯ ৩৪   

১১ সম/২০১৯ ৩২   

১২ জুন/২০১৯ ২০   

    ৪৪৪   

 

 



টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর ডনম্নবডণ িি সাংখ্যক ডপআরএল/অবসর টোগরি ক িকিিা/ক িচারীগণদক গি ০১-০৭-২০১৮ 

২০১৮ হদি ৩০-০৬-২০১৯ ডরেঃ িাডরখ প িন্ত (Lump Grant) পডরদশাদির  ঞ্জুডর প্রোন করা হদয়দছ।   

 

ক্রডমক নং মাসের নাম স াক মঞু্জডরর েংখ্যা (মাে ওয়ারী) মন্তবয 

১ জুলাই/২০১৮ ৪৭   

২ আগষ্ট/২০১৮ ৫৫   

৩ সেসেম্বর/২০১৮ ২৬   

৪ অসটাবর/২০১৮ ৩৫   

৫ নসেম্বর/২০১৮ ২৩   

৬ ডিসেম্বর/২০১৮ ৪০   

৭ জানুয়ারী/২০১৯ ৯৪   

৮ সেব্রুয়ারী/২০১৯ ৪৮   

৯ মার্চ /২০১৯ ৬৬   

১০ এডিল/২০১৯ ৩৩   

১১ সম/২০১৯ ৮৩   

১২ জুন/২০১৯ ১৬   

সমাট ৫৬৬   
  

 

ডনদয়াগ ডবডি ালা: 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদর ডবডসএস (টটডলদ াগাদ াগ) কোিার পদে নবডনদয়াদগর িন্য “টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর ক িচারী ডনদয়াগ 

ডবডি ালা, ২০১৫” প্রস্তুি কদর িনপ্রশাসন  ন্ত্রণালদয় টপ্ররণ করা হদয়দছ। উক্ত ডবডি ালার আদলাদক নন-কোিার পেগুদলাদি 

নবডনদয়াদগর িন্য ডনদয়াগ ডবডি ালা বিরী প্রডক্রয়ািীন আদছ। 

 

 

পদোন্নডি কা িক্র : 

২০১৮-২০১৯ অর্ িবছদর ডবডসএস (টটডলদ াগাদ াগ) কোিার-এর শূণ্য পদে ডিএ  (ইডি:), পডরচালক (ইডি:), ডবোগীয় প্রদকৌশলী ও 

উপ-ডবোগীয় প্রদকৌশলী পদে এবাং নন-কোিার ১  টশ্রণী, ২য় টশ্রণী ও ৩য় টশ্রণীর ডবদলাপদ াগ্য শূণ্য পদে পদোন্নডি প্রোদনর কাি 

চল ান রদয়দছ। 

 

 Summary of Promotion (Cader Officers) 

    

 GM/ADG Promotion   
Sl. 
No. Topic Date Total Promotions 

1 GM Promotion December 18, 2018 7 

2 GM Promotion February 27, 2019 1 

Total (2018-2019) 8 

 

  

 
 
   



Director Promotion 

  
Sl. 
No. Topic Date Total Promotions 

1 Director Promotion October 9, 2018 25 

2 Director Promotion October 9, 2018 10 

3 Director Promotion October 21, 2018 2 

Total (2018-2019) 37 

    
 

  DE Promotion   
Sl. 
No. Topic Date Total Promotions 

1 DE Promotion October 9, 2018 67 

2 DE Promotion October 21, 2018 6 

3 DE Promotion December 9, 2018 1 

4 DE Promotion January 20, 2019 2 

5 DE Promotion February 7, 2019 1 

6 DE Promotion February 20, 2019 1 

7 DE Promotion March 19, 2019 3 

8 DE Promotion May 2, 2019 14 

Total (2018-2019) 95 

    

    

 SDE Promotion   
Sl. 
No. Topic Date Total Promotions 

1 SDE Promotion October 9, 2018 3 

2 SDE Promotion March 19, 2019 15 

Total (2018-2019) 18 

    

TOTAL CADER OFFICIAL's PROMOTIONS (GM/Dir/DE/SDE) 158 

    

    

Summary of Promotion/Time Scale/ Selection Grade (Non-Cader Employee) 

    
Sl. 
No. Topic Date Total Promotions 

1 
Finance Non-cader Selection grade 
(5th Grade) May 2, 2019 6 

Total (2018-2019) 6 

    

 DPC-5 (Held on 13.08.2018)   
Sl. 
No. Topic Date Total Promotions 

2 SAE (Non-Diploma) (Time Scale) August 13, 2018 10 

Total (2018-2019) 10 



    
Sl. 
No. Topic Date Total Promotions 

1 Head Assistant (Time Scale) January 22, 2019 1 

2 Line Man (Time Scale) January 22, 2019 1 

3 UDA+HA (Time Scale) January 22, 2019 6 

4 LDA-cum_typist (Time Scale) January 22, 2019 6 

Total (2018-2019) 14 

    

TOTAL Time Scale/ Selection Grade (Non-Cader Employee) 30 
 

 

বাডষ িক ক িসম্পােন চুডক্ত ও শুিাচার কা িক্র : 

 

১ ।     িািীয় টশাক ডেবস উে াপন  

 টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদর  ১৫ আগে িািীয় টশাক ডেবস  র্া র্   িাোয় পালন করা হয় ।  

 

২।       সবার িন্য ডনরাপে ইন্টারদনট   

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর “সাইবার টেট ডিদটকশন এন্ড টরসপস” শীষ িক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কদরদছ 

 ার  ােদ  (১)  সাইবার হু ডক সাংক্রান্ত ডবষয়াডে  ডনটডরাং ;(২) টেদশর সকল IIG এবাং NIX -এ 

 ন্ত্রপাডি সাংস্থাপদনর  ােদ  সাইবার হু ডক সাংক্রান্ত ডবষয়াডে সনাক্তকরণ এবাং সরকাডর নীডি ালা 

অনু ায়ী িা ডফল্টাডরাং এর ব্যবস্থা গ্রহণ ; (৩) সাইবার অপরাি হ্রাদস সহায়ক ভূড কা পালন ; (৪) টেদশর 

সা াডিক নীডি ও মূল্যদবাদির সাংদগ সা িস্যপূণ ি ডনরাপে ইন্টারদনট ব্যবস্থাপনা সুডনডিি করায় ভূড কা 

রাখা সম্ভব হদচ্ছ । ফদল ট াবাইল টফান ও ইন্টারদনদটর  ােদ  যুব স াদির বনডিক অবক্ষদয়র ট  

স স্যাগুডল লক্ষে করা  াদচ্ছ িা ডনরসদন এ িরদণর ওদয়বসাইদটর দৃশ্য ানিা বাাংলাদেশ টর্দক টরাি 

করা হদচ্ছ। এ পেদক্ষদপর  ােদ  ২২ হািার পণ ি ও ২ হািার গ্যম্বডলাং সাইট বন্ধ করা হদয়দছ । 

৩ ।     টসবার  ান প িদবক্ষণ  

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর সাডব িক কা িক্র   ডনটডরাং করার লদক্ষে টসবা  ডনটডরাং কড টি গঠন করা 

হদয়দছ । কড টি প্রডি  াদস ট  প্রডিদবেন প্রোন কদর িার ডেডত্তদি প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । 

ফদল টসবার  ান প িদবক্ষণ ও উন্নয়ণ করা সম্ভব হদচ্ছ  । 

৪ ।       অডিডনব িাপক   ন্ত্রপাডি স্থাপন  

“সাইবার টেট ডিদটকশন এন্ড টরসপস” প্রকদল্পর টনটওয়াকি অপাদরশন টসন্টাদর সু্মক ডিদটকটরসহ 

অডিডনব িাপক য্ত্ত্রপাডি ও প্রশাসডনক েবদনর অন্যান্য স্থাদন ফায়ার এক্সটিাংগুইশার স্থাপন করা হদয়দছ।  

 



৫ ।      ই-ডিডপ ব্যবহার  

 অডিক স্বচ্ছিা ও দ্রুিিার সাংদগ ক্রয় কাি সম্পন্ন করার িন্য ই-ডিডপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।  

৬।  বাডষ িক ক িসম্পােন চুডক্ত (এ.ডপ.এ)  বাস্তবায়ন  

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর ১২ জুন ২০১৮ডর: িাডরদখ িাক ও টটডলদ াগাদ াগ ডবোদগর সাদর্ স্বাক্ষডরি 

২০১৮-১৯ অর্ ি-বছদরর বাডষ িক ক িসম্পােন চুডক্ত (এডপএ)  র্া র্োদব বাস্তবায়ন কদর।              

৭।   িািীয় শুিাচার টকৌশল  অনুশীলন 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর িািীয় শুিাচার ক িদকৌশল ২০১৮-১৯  র্া র্োদব বাস্তবায়ন কদর এবাং 

শুিাচার প িদবক্ষণ ও পডরবীক্ষণ কাঠাদ ার ডেডত্তদি প্রাপ্ত নম্বর অনুসাদর িাক ও টটডলদ াগাদ াগ ডবোদগর 

অিীনস্থ েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর  দে টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর ১  স্থান অিিন কদর।   

৮ । উদ্ভাবনী উদযাগ গ্রহণ  

 ডন্ত্রপডরষে ডবোগ কর্তিক প্রণীি উদ্ভাবনী ক ি পডরকল্পনা  র্া র্োদব বাস্তবায়ন করা হয় এবাং কাদ ি ও 

টসবায় উদ্ভাবনী উদযাগ গ্রহণ করা হয় ।  

৯।  ই-নডর্র ব্যবহার  

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর সকল শাখায় ই-নডর্র  ােদ  নডর্ ডনষ্পন্ন করা হয়। টটডলদ াগাদ াগ 

অডিেপ্তর সারাদেদশ অডিেপ্তরসমূদহর  ে  কোটাগডরদি ই-নডর্ ব্যবহাদর ৬ষ্ঠ স্থান লাে কদর ।  

১০।  এস.ডি.ডি  বাস্তবায়ন  

টটকসই উন্নয়ন লক্ষে াত্রা (এস.ডি.ডি.) ২০৩০ সাদলর  দে বাস্তবায়দনর লদক্ষে টটডলদ াগাদ াগ 

অডিেপ্তর িাক ও টটডলদ াগাদ াগ ডবোদগর  ডনদে িশনা অনুসাদর কাি করদছ ।    

১১। িন সদচিনামূলক টপাোর ,ব্যানার ,ডলফদলট  প্রচার 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর ১৫ আগে িািীয় টশাক ডেবস , এ অডিেপ্তদরর কা িক্র  এবাং দুনীডি প্রডিদরাি 

সম্পডকিি ডবডেন্ন টপাোর, ব্যানার ও ডলফদলট  িন সদচিনার উদেদশ্য  প্রচার কদর র্াদক ।  

১২ । ডনয়ড ি প্রডশক্ষণ প্রোন  

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর ক িকিিা-ক িচারীগণদক চাকডরর আইন-ডবডি , এডপএ , শুিাচার, ই-নডর্, ই-

ডিডপ , ইদনাদেশন প্রভৃডি প্রশাসডনক ডবষদয় এবাং টটডলদ াগাদ াগ ও অন্যান্য  কাডরগডর ডবষদয় ডনয়ড ি 

প্রডশক্ষণ প্রোন করা হয় ।  

 

 



১৩। ডিডিটাল উপডস্থডি প িদবক্ষণ 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর ক িকিিা-ক িচারীদের অডফদস উপডস্থডি আঙ্গুদলর ছাপ সম্বডলি ডিডিটাল 

এদটনদিস   ন্ত্রপাডির  ােদ   ডনয়ড ি প িদবক্ষণ করা হয় এবাং টসরা উপডস্থডির িন্য ৩ িন্য ক িকিিা 

ও ৩ িন ক িচাডরদক প্রদণােনা পুরস্কাদরর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।  

১৪। বাডষ িক প্রডিদবেন প্রকাশ  

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর এর গৃহীি ডবডেন্ন কা িক্র , অিিন ও ক িপডরকল্পনার উপর বাডষ িক প্রডিদবেন 

প্রকাশ কদর র্াদক।  

 

টটডলদ াগদ াগ আইন, নীডি ালা, গাইিলাইন, ট্যাডরফ ইিোডে ডবষদয়  িা ি প্রোন সাংক্রান্ত সার-সাংদক্ষপ 

(স য়কাল ২০১৮-২০১৯) 

 

ক্রমিক 

নং 

মিবিচ্য মিষয় িন্তিয 

১ EMF Radiation এর Exposure ডনয়ন্ত্রণ সাংক্রান্ত গাইিলাইন 

এর খসড়ার উপর  িা ি প্রোন । 

 িা ি প্রোন  করা 

হদয়দছ 

২ ডবটিআরডস কর্তক প্রস্তাডবি International Gateway(IGW) 

গাইিলাইন সাংদশািনীর উপর  িা ি প্রোন । 
 িা ি প্রোন  করা 

হদয়দছ 

৩ খসড়া ডসআরডেএস এন্ড ডবদয়ান্ড (CRVS+…) বাস্তবায়ন নীডি ালা এর 

উপর  িা ি প্রোন  সাংক্রান্ত। 

 

 িা ি প্রোন  করা 

হদয়দছ 

৪ Draft Standard Operating Procedure (SoP) between 

Bangladesh and Indian Authority for mitigating the Cross-

Border Frequency spillover and eliminating harmful 

interference 

 িা ি প্রোন  করা 

হদয়দছ 

৫ BWAলাইদসডসাং গাইিলাইন সাংদশািদনর প্রস্তাব অনুদ ােন প্রসদঙ্গ।  িা ি প্রোন  করা 

হদয়দছ 

৬ Tariff Approval for leasing-out the dark-fiber of PGCB and 

Bangladesh Railway for commercial purpose 

 িা ি প্রোন  করা 

হদয়দছ 

৭ Regulatory and Licensing Guidelines for Satellite 

Operator এর খসড়  অনুন  েন প্রসনে 

 িা ি প্রোন  করা 

হদয়দছ 
ইদনাদেশন: 

 

বিি ান সরকাদরর ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডবডন িাদন উন্নয়ন পডরকল্পনায় িথ্য প্রযুডক্ত ব্যবহার অগ্রাডিকার টেয়া হদয়দছ। প্রযুডক্ত‘র 

প্রদয়াদগর িারা সা াডিক ক িদক্ষত্র সহি ও স্বল্প স দয় সম্পন্ন করার উদেদশ্য  ইদনাদেশন এর উপর ডবদশষ গুরুত্ব টেয়া ক িসূডচদি  

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর সাফদল্যর স্বাক্ষর টরদখদছ। টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর ৫ (পাঁচ) সেস্য ডবডশষ্ট একটি ইদনাদেশন টি  

ক িরি রদয়দছ। জন ব ম  োঃ  মফজ উদ্দীন, পমরচ লক (স ন্বয় মপএসটিএন ও মগেওনয়) উক্ত টিদ র প্রিান ক িকিিা। ২০১৮ স নলর 



ম    নস অনুমষ্ঠত ড ক ও মেমলনর্ গ নর্ গ মবভ গ কথতৃক আনয় মজত উদ্ভ বনী ম ল য় টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর অাংশ গ্রহণ কদরদছ। 

২০১৮-২০১৯ অর্ িবছদর অডিেপ্তদরর বাডষ িক উদ্ভাবনী ক িপডরকল্পনা ডনম্নরূপেঃ 

 

 

সম্পে ব্যবস্থাপনা: 

এদসট ও ইনদেন্টরী টরডিোর মনয়ম ত সাংরক্ষণ করা হদচ্ছ এবাং এদসট ট্যাডগাং করা হদচ্ছ।  

 া লা ব্যবস্থাপনা: 

 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর ক িকিিা-ক িচারীদের ডবডেন্ন আইনগি সহায়িা প্রোন ও দুনীডির ডবরুদি ব্যবস্থা গ্রহদণ অডিেপ্তর কাি 

কদর  াদচ্ছ। দুনীডি ে ন কড শন (দুেক) অর্বা ডবোগীয়  া লায় অডেযুক্ত এবাং টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর/ডবটিডসএল কর্তিক 

সা ডয়ক বরখাস্তকৃি কদয়কিন ক িকিিা-ক িচারীর  া লা দ্রুি ডনষ্পডত্তকদল্প অডিেপ্তর টর্দক ইদিা দে প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হদয়দছ। ডনদম্ন দুনীডি ে ন কড শন (দুেক) অর্বা ডবোগীয়  া লার সব িদশষ অবস্থা টেয়া হদলা। 

 

জুন/১৯   জুন/১৯  াদস ডবোগীয় ও অন্যান্য  া লার সার-সাংদক্ষপ ডববরণ:-        

েপ্তর/সাংস্থা ডবগি 

 াদসর 

টির  

চলডি 

 াদস  

োদয়র 

ট াট 

 া লা 

চলডি 

 াদস 

ডনস্প

ডত্ত 

৩ 

 াদসর 

ক  

স য় 

টপডন্ডাং  

৩  াদসর 

টবশী 

ডকন্তু   ৬ 

 াদসর 

ক  

টপডন্ডাং  

৬  াদসর 

টবশী 

ডকন্তু ১২ 

 াদসর 

ক  

টপডন্ডাং 

১২ 

 াদসর 

টবশী 

স য় 

টপডন্ডাং 

সা ডয়

ক 

বরাখস্ত 

* 
 

ডনষ্পডত্তর  

হার (%) 

 াস 

টশদষ 

ট াট 

টপডন্ডাং 

টটডলদ াগাদ াগ 

অডিেপ্তর 

ডবোগীয়  া লা 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ডবটিডসএল  

ডবোগীয়  া লা 

৩ ০ ৩ ০ ০ ০ ০ ৩ ২ ০ ৩ 

দুেক কর্তিক 

োদয়রকৃি  া লা 

২ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ২ ২ ০ ২ 

র োব কর্তিক 

োদয়রকৃি  া লা 

২ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ২ ২ ০ ২ 

 

*  গি  

ক্রম ক নং উদ্ভ বননর ন   উদ্ভ বননর সংমক্ষপ্ত মববরণ উদ্ভ বন গ্রহনণর মর্ৌমক্তকত  

১ ২ ৩ ৪ 

 

১। 

 

Service 

request 

tracking 

software 

অমফনসর মবমভন্ন প্রক র অনুনর ধকৃত মর্ মক নন  আভযন্তরীণ 

মসব প্র মপ্তর অগ্রগমত অনুসরনণর সফেওয়য র। 

সুডবিাদোগীদের িন্য টসবা পাওয়া আদরা 

সহি করদব। 

২। মেনশর কমিউে র 

মনেওয় নকথর সুরক্ষ  প্রে ন 

DDoS, Malware, Phishing, 

Ransomware ইতয মে আক্র ণ হনত মেনশর 

কমিউে র মনেওয় নকথর সুরক্ষ  প্রে নকনে প্রকে গ্রহণ ও 

ব স্তব য়ন। 

মডমজে ল মনর পত্ত  আইন ব স্তব য়নন 

প্রনয় জনীয় সহ য়ত  প্রে ন। 

৩। মেমলনর্ গ নর্ গ মসব র 

প্রম ত 

(Standards)   ন 

মনরুপণ 

গ্র হক অমধক র সুরক্ষ র লনক্ষয মেমলনর্ গ নর্ গ মসব র প্রম ত 

(Standards)   ন মনরুপনণ অবক ঠ ন   মবমন থ ণ। 

মেমলনর্ গ নর্ নগ ব্যবহৃত র্ন্ত্রপ মত ও 

প্রনে কলসমূনহর প্রম ত (Standards) 

  ন মনমিতকরণ। 

 



চুডক্তডেডত্তক প্যাদনল আইনিীডব ডনদয়াগ: 

টেওয়ানী আইন, টফৌিোরী আইন, শ্র  আইন, টকাম্পানী আইন, চাকুরী সাংক্রান্ত ডবডিডবিান, প্রশাসডনক ট্রাইবুনাল আইন, চুডক্ত আইন, 

সম্পডত্ত হস্তান্তর আইন, সরকারী পাওনা আোয়, সাডলডস আইন, টটডলদ াগাদ াগ নীডি ালা সাংক্রান্ত আইন, ডবডি ালা এবাং রীট 

পডরচালনা ইিোডে ডবষয়সমূদহর ব্যাপাদর আইনী সহায়িার লদক্ষে ইদিা দে ৬ (ছয়) িন আইনিীডবদক অডিেপ্তদরর প্যাদনল 

আইনিীডব ডহসাদব ২ (দুই) বছদরর িন্য চুডক্তডেডত্তক ডনদয়াগ করা হদয়দছ। 

কড টি ও টফাকাল পদয়ন্ট ক িকিিা ডনদয়াগ: 

 

সুষ্ঠু ক িসম্পােদনর িন্য টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদর বিি াদন ডবডেন্ন কড টি ক িরি রদয়দছ। ট  ন- “িািীয় শুিাচার টকৌশল 

বাস্তবায়দনর লদক্ষে বনডিকিা কড টি”, ”আেেন্তরীণ ডনয়ন্ত্রণ ও আেেন্তরীণ ডনরীক্ষা ব্যবস্থা প্রডিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণ সাংক্রান্ত কড টি”, 

”বাডষ িক ক িস্পােন চুডক্ত বাস্তবায়ন ও পডরবীক্ষদণর িন্য এডপএ কড টি”, ”ইদনাদেশন কড টি”, “ডনরীক্ষা কড টি” ইিোডে। এছাড়া 

কল্যাণ ক িকিিা, িথ্য অডিকার স্বপ্রদণাডেি িথ্য বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত , েপ্তর/সাংস্থার অডেদ াগ প্রডিকার সাংক্রান্ত ও ডসটিদিন চাট িার 

ডবষয়ক টফাকাল পদয়ন্ট ক িকিিা কাি কদর চদলদছন। টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর টসবার  ান উন্নয়দন অডফস কদক্ষ একটি অডেদ াগ 

বাক্স স্থাপন করা হদয়দছ। 

  



আডর্ িক ব্যবস্থাপনা ডবষয়ক: 

 

বাডষ িক বাদিট বরাে ও ব্যয়: 

২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্ ি বছদর টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর-এর অনুকুদল অর্ ি ডবোগ কর্তিক বরােকৃি বাদিট ও ট াট ব্যদয়র ডচত্র 

ডনম্নরুপ : 

আইদট /খরদচর খাি বাদিট বরাে (হািার টাকায়) ট াট ব্যয় (হািার টাকায়) 

 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

টবিন/(ক িচারীদের প্রডিোন) ৫৭,১৫,৬০.০০ 

৭৭,০১,৬৯.০০ 

৪৮,২৩,৬২.৮৯ 

৭০,৮৮,০০.৬২ 

োিাডে/(ক িচারীদের প্রডিোন) ২১,৩৬,৩৫.০০ ১৭,৫৯,৪৬.৪০ 

সরবরাহ ও টসবা/(পণ্য ও টসবার ব্যবহার) ২,৬৮,০০.০০ 

৩,৯২,৭০.০০ 

২,,০২,৬৮.০৪ 

৩,৪২,৮৬.৩৩ 

ট রা ি ও সাংরক্ষণ/(পণ্য ও টসবার ব্যবহার) ৫২,২০.০০ ৪৭,২২.৭৬ 

সম্পে সাংগ্রহ/ক্রয় (অআডর্ িক সম্পে) ২,১৯,০০.০০ ১,৩৪,৫০.০০ ১,৭৫,২৩.৪৫ ২৯,১৯.৯৫ 

সব িদ াট = ৮৩,৯১,১৫.০০ ৮২,২৮,৮৯.০০ ৭০,০৮,২৩.৫৪ ৭৪,৬০,০৬.৯০ 

 

ডিডিটাল আডর্ িক ব্যবস্থাপনা  : 

সরকাদরর ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডবডন িাদনর লদক্ষে Intergrated Budget and Accounting System 

(IBAS++)-এর সাদর্ অডিেপ্তদরর আডর্ িক ব্যবস্থাপনা) ব্যয় ও আয় (সাংযুক্ত করা হদয়দছ। বাদিট প্রণয়ণ ,সাংদশাডিি বাদিট 

প্রণয়ণ ,পূণ:উপদ ািন ,ব্যদয়র সকল িরদণর ডবল োউচার ইিোডে IBAS++ পিডি অনুসরণপূব িক সম্পােন করা হদচ্ছ। অডিেপ্তদরর 

অওিািীন স গ্র বাাংলাদেদশর ক িকিিা-ক িচারীদের) ডপআরএল টোগরিসহ (টবিন ডিডপএফ, লাম্প গ্রোন্ট ডবল ইিোডে 

Electronic Fund Transfer (EFT)/অনলাইন ব্যাাংক ব্যবস্থাপনার  ােদ  প্রোন করা হদচ্ছ। 

টপনশন সাংক্রান্ত কা িক্র  সহিীকরণ : 

ডবলুপ্ত ডবটিটিডব (বিি ান ডবটিডসএল) এর সকল রািস্ব খািভূক্ত স্থায়ী ক িকিিা/ক িচারীদক টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদর ন্যস্ত করা 

হদয়দছ। ন্যস্তকৃি ক িকিিা-ক িচারীদের  দে  ারা অবসদর  াদচ্ছন ,প্রশাসন শাখা টর্দক িাদের ডপআরএল ,১৮  াদসর ছুটি নগোয়ন 

ও চূড়ান্ত ডিডপএফ সাংক্রান্ত প্রশাসডনক  ঞ্জুডরপত্র িারীর পর অর্ ি শাখা টর্দক উক্ত ডবলসমূহ প্রস্তুিপূব িক  াবিীয় কা িক্র  সম্পন্ন কদর 

পডরদশাদির ব্যবস্থা করা হয়। অিেঃপর অডিট আপডত্ত ,গৃহডন িাণ ঋণসহ সকল টেনা-পাওনার ডহসাব ডনষ্পডত্তপূব িক  র্া র্ কর্তিপক্ষ 

কর্তিক আডর্ িক  ঞ্জুডরপত্র িারীর পর টপনশন টকইসটি ডনষ্পডত্তর িন্য সাংডিষ্ট প্রিান ডহসাবরক্ষণ ক িকিিার (ডসএও টিএন্ডটি) কা িালদয় 

টপ্ররণ করা হয়। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্ িবছদর ক িকিিা-ক িচারীদের টপনশন টকইস ডনষ্পডত্ত সাংক্রান্ত িথ্য সাংদক্ষদপ 

ডনম্নরুপ: 

 

 



জুন'১৯  াস প িন্ত টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর হদি 

ডসএও (টিএন্ডটি), টসগুন বাডগচা, ঢাকা অডফদস টপ্রডরি টপনশন টকইসসমূদহর ডনষ্পডত্তর ডহসাব 

ক্র   াস 
িট হদি 

ডনষ্পডত্তর সাংখ্যা 

 ঞ্জুরীকৃি 

আনুদিাডষদকর টাকা 

ডসএও (টিএন্ডটি) 

হদি ডনষ্পডত্তর 

সাংখ্যা 

আনুদিাডষক বাবে 

পডরদশািকৃি টাকা 

১ জুলাই'১৮ ৮৬ ১৯৮৩৮০৭১১ ৪৫ ১০৬৪৩১১০৭ 

২ আগষ্ট'১৮ ৪৩ ১১২০৩৫১২৮ ৩০ ৮০৪৮৭৮১৩ 

৩ টসদেম্বর'১৮ ৫৩ ১৪১০৩৪৮৪০ ১১২ ২৬০৪৭০৯০৭ 

৪ অদটাবর'১৮ ৫১ ১১৮১১৮৩৪০ ৪৪ ১০৬৯০০৭১৩ 

৫ নদেম্বর'১৮ ৩৬ ৭৯৯১০১৮০ ৪৮ ৯৭৬১৬৫২০ 

৬ ডিদসম্বর'১৮ ৫৮ ১৩৪০৫৭৭৩৫ ৩২ ৮০২৩১৭৩৭ 

৭ িানুয়ারী'১৯ ৮১ ১৮৭৪৮১৯৫৫ ৬৫ ১৪৩৮৭৭৭৪৯ 

৮ টফব্রুয়ারী'১৯ ৭২ ১৭৭৬৫১৪৯২ ৩৬ ৭৬৯৬১৫০৪ 

৯  াচ ি'১৯ ৫৬ ১৩০২৪৬৪৫৯ ৭০ ১৪৯২৪০৩৬৫ 

১০ এডপ্রল'১৯ ৪২ ১০১৫৫৭৩৩৫ ৪৬ ১০৮৭৬৫৩২২ 

১১ ট '১৯ ৫১ ৩৭৩৬৫৪১৬৭ ৫৪ ১২৪৮৫৯৯৬৬ 

২২ জুন'১৯ ১৫ ৪১৮৮৯৫৫৫ ২০ ৪৯৯৭৯১১৫ 

ট াট ২০১৮-২০১৯ অর্ ি বছর ৬৪৪ ১৭৯৬০১৭৮৯৭ ৬০২ ১৩৮৫৮২২৮১৮ 

সব িদ াট ১৭৮০ ৪৬০৩৯৩৬৭৬৫ ১৬৭৬ ৪০১১৪১৩২৬৮ 

 

উদেখ্য, টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর সৃিদনর পর প্রর্ ডেদক অবসদর গ নকারী ক িকিিা-ক িচারীদের অবসরোিা ও আনুদিাডষক 

সাংক্রান্ত অর্ ি অডিেপ্তদরর অনুকূদল বরােকৃি বাদিট টর্দক প্রোন করা হদিা। পরবিীদি এডপ্রল-২০১৭ টর্দক এই খাদির িন্য বাদিদট 

অর্ ি বরাে না কদর িা সরাসডর অর্ ি  ন্ত্রণালয় টর্দক ক িকিিা-ক িচারীদের অনুকূদল প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলশ্রুডিদি ২০১৭-

২০১৮ অর্ িবছর টর্দক অডিেপ্তদরর বাডষ িক বাদিদট অবসরোিা ও আনুদিাডষক খাদি টকাদনা অর্ ি বরাে করা হদচ্ছ না।     

 

ডিডিটাল আডর্ িক ব্যবস্থাপনা: 

 

সরকাদরর ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডবডন িাদণর লদক্ষে Integrated Budget and Accounting System 

(IBAS++)-এর সাদর্ অডিেপ্তদরর আডর্ িক ব্যবস্থাপনা (ব্যয় ও আয়) সাংযুক্ত করা হদয়দছ।বাদিট প্রণয়ণ, সাংদশাডিি বাদিট প্রণয়ণ, 

পূণ:উপদ ািন, ব্যদয়র সকল িরদণর ডবল োউচার ইিোডে IBAS পিডি অনুসরণপূব িক সম্পােন করা হদচ্ছ। স গ্র বাাংলাদেদশ 

ক িকিিা-ক িচারীদের (ডপআরএল টোগরিসহ) টবিন, ডিডপএফ, লাম্প গ্রোন্ট, সকল ক্রয় ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদির সহস্রাডিক ডবল 

ইিোডে Electronic Fund Transfer (EFT)/ অনলাইন ব্যাাংক ব্যবস্থাপনার  ােদ  প্রোন করা হদচ্ছ। 

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর অন্যান্য িথ্যাবলী 

 

টপ্রষদণ ক িরি ক িকিিাদের  ডববরণ :  

টপ্রষণরি েপ্তর/ 

সাংস্থার না  

টপ্রষদণ ক িরি ক িকিিা/ক িচারীর িথ্য 

১  টশডণর পে ২য় টশডণর পে ৩য় টশডণর পে ৪র্ ি টশডণর পে ট াট 

ডবটিডসএল ২৮২ ৬৭ ৩,৭১৮ ২৫৬  ৪,৩২৩ 



টটডশস    ১ ০ ০ ০    ১ 

টটডলটক    ২ ০ ০ ০     ২ 

             ট াট            ২৮৫ ৬৭ ৩,৭১৮ ২৫৬ ৪,৩২৬ 

 

ডলদয়দন ক িরিদের ডববরণ :  

ডলদয়নরি 

সাংস্থার না  

ডলদয়দন ক িরি ক িকিিা/ক িচারীর িথ্য 

১  টশডণর পে ২য় টশডণর পে ৩য় টশডণর পে ৪র্ ি টশডণর পে ট াট 

টটডলটক বাাংলাদেশ 

ডলড দটি 

১২ ০ ০ ০ ১২ 

বাাংলাদেশ সাবদ ডরন 

টকবল টকাম্পাডন ডল: 

৩ ০ ০ ০ ৩ 

পাওয়ার ডগ্রি 

টকাম্পাডন ডল: 

 ১ ০ ০ ০ ১ 

ববদেডশক (কানািা) ১ ০ ০ ০ ১ 

    ট াট ১৭ 

     

টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর কল্যাণ শাখা হদি টসবা প্রোদনর ২০১৮-১৯ সদনর প্রডিদবেন: 

টসবা প্রোদনর ডববরণ টসবা প্রিোডশ ক িকিিা, 

ক িচারী/ পডরবাদরর 

সেস্যদের ডনকট হদি প্রাপ্ত 

আদবেন 

ব্যবস্থা গ্রহণ টপডন্ডাং  ন্তব্য 

ডচডকৎসা ব্যয় সাংক্রান্ত ১ প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর িন্য  ন্ত্রণালয় 

/ বাাংলাদেশ ক িচারী কল্যাণ টবাি ি এ 

সুপাডরশসহ অগ্রায়ন করা হদয়দছ 

০  

মৃি ক িকিিা/ ক িচারীর 

োফন কা ি সম্পােন ব্যয় 

সাংক্রান্ত 

১১ প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর িন্য  ন্ত্রণালয় 

/ বাাংলাদেশ ক িচারী কল্যাণ টবাি ি এ 

সুপাডরশসহ অগ্রায়ন করা হদয়দছ 

০  

মৃি ক িকিিা/ ক িচারীর  

পডরবাদরর সেস্যদের  

এককালীন আডর্ িক 

অনুোন সাংক্রান্ত 

৬৬ প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর িন্য  ন্ত্রণালদয় 

সুপাডরশসহ অগ্রায়ন করা হদয়দছ 

০  



মৃি ক িকিিা/ ক িচারীর  

পডরবাদরর সেস্যদের  

ট ৌর্বী ার  এককালীন 

আডর্ িক অনুোন সাংক্রান্ত 

১৩ প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর িন্য  ন্ত্রণালয় 

/ বাাংলাদেশ ক িচারী কল্যাণ টবাি ি এ 

সুপাডরশসহ অগ্রায়ন করা হদয়দছ 

০  

মৃি ক িকিিা/ ক িচারীর  

পডরবাদরর সেস্যদের  

 াডসক কল্যাণ আডর্ িক 

অনুোন সাংক্রান্ত 

৬ প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর িন্য  ন্ত্রণালয় 

/ বাাংলাদেশ ক িচারী কল্যাণ টবাি ি এ 

সুপাডরশসহ অগ্রায়ন করা হদয়দছ 

০  

 

মেমলনর্ গ নর্ গ অমধেপ্তনরর ক থকতথ /ক থচ রী মপ্রষনণ মবটিমসএল-এ ক থরত অবস্থ য় মৃতুযবরণ কর য় সরক রী 

কল্য ণ তহমবল হনত আমর্ থক অনুে ন প্র প্তনের ত মলক :- 

ক্ররমক 

িং 

মৃত কমমকতম া/কমমচািীসদি 

িাম ও কমমস্থল 
 আসবদিকািী িাম ও ঠিকািা 

এককালীি কলযাি 

তহরবসলি প্রাপ্ত োকাি 

পরিমাি 

মন্তবয 

১ ৩ ৪ ৫   

১ 
মৃত  ঞ্জুর  মসমদ্দক , টিমসএ । 

মব:প্র: NWD  গব জ র, 

ঢ ক । 

 আবু স ঈে সন্য  ত ২২৩, 

 গব জ র, ঢ ক । 

ক ৭৬৭৮১৯৮  

ত ং ১১.১১.২০১৮ 

ে :৮,০০,০০০ 

  

২ 
মৃত  ীর র নশে আলী, টিমসটি। 

মব:প্র: কয মরয় র মবত র 

মবভ গ, ঢ ক । 

 মজস ীন আক্ত র, মজ-১৭/৭, 

টিএন্ডটি কনল নী  মতমিল, 

ঢ ক । 

ক ৭৬৭৮১৯৭  

ত ং ১১.১১.২০১৮ 

ে :৮,০০,০০০ 

  

৩ 
মৃত ম  োঃ ওয় মল উল্ল হ, 

ল ইনম্য ন। মব:প্র: মফ ন্স বমহ, 

র ন , ঢ ক । 

 ম  ি োঃ   নজে  খ তুন, 

৫০৬/২, মতল রপ গ  মর ড ১২, 

মখলগাঁও, ঢ ক । 

ক ৭৬৭৮১৯৬  

ত ং ১১.১১.২০১৮ 

ে :৮,০০,০০০ 

  

৪ 
মৃত ম  োঃ ও র ফ রুক, 

ল ইনম্য ন। মব:প্র: মফ ন্স 

স ভ র, ঢ ক । 

 মফরে উি আক্ত র, গ্র   

রমতর পুর, মপ োঃ মখ য় জপুর, 

উপনজল : মবগ গঞ্জ, 

মন য় খ লী। 

ক ৭৬৭৮১৯৫  

ত ং ১১.১১.২০১৮ 

ে =৫,০০,০০০ 

১ জুল ই ২০১৬ 

মরোঃ এর পূনব থ 

মৃতুযবরণ কনরনিন 

৫ 
মৃত ম  োঃ শ হনুর আল , 

SAE মব:প্র: মফ ন্স (আভয:), 

উত্তর , ঢ ক । 

ম  ি োঃ আলক র মবগ , ব স  

নং৭১৫  জু ে র মভল , 

আশনক ন  উত্তর , ঢ ক । 

ক ৭৬৭৭৯৬৩  

ত ং ০৭.১১.২০১৮ 

ে =৫,০০,০০০ 

১ জুল ই ২০১৬ 

মরোঃ এর পূনব থ 

মৃতুযবরণ কনরনিন 

৬ 
মৃত মক.এ  জ মকর মহ নসন,  

SAE, মব:প্র: (কয বল) 

মবভ গ (মপমি ), ঢ ক । 

 ম নসস ফ মহ   মবগ  মুক্ত , 

ক লু খ ন ব ড়ী, বমরশ ল 

ক ৭৬৮০১০৮  

ত ং ০২.০১.২০১৯ 

ে :৮,০০,০০০ 

  

 

 



পডরকল্পনা ও বাস্তবায়নািীন প্রকল্প ডবষয়ক: 

চল ান প্রকল্প: 

সাইবার টেট ডিদকটশন এন্ড টরসপস প্রকল্প 

 
িাক ও টটডলদ াগাদ াগ ডবোদগর আওিািীন টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর কর্তিক বাস্তবায়নািীন “সাইবার টেট ডিদকটশন এন্ড টরসপস” 

শীষ িক প্রকদল্পর প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগডি প্রডিদবেন: 

 

১।  প্রকদল্পর প্রাক্কডলি ব্যয়:  ১৫৯ টকাটি ১৭ লক্ষ ৬১ হািার টাকা 

২।  প্রকদল্পর উদেশ্য: 

• সাইবার হু ডক সাংক্রান্ত ডবষয়াডে  ডনটডরাং;  

• টেদশর সকল IIG এবাং NIX এ  ন্ত্রপাডি সাংস্থাপদনর  ােদ  সাইবার হু ডক সাংক্রান্ত কদন্টন্ট সরকাডর নীডি ালা 

অনু ায়ী িা ডফল্টাডরাং এর ব্যবস্থা  গ্রহন;  

• সাইবার অপরাি হ্রাদস সহায়ক ভূড কা পালন; 

• টেদশর সা াডিক নীডি ও মূল্যদবাদির সাংদগ সা িেপূণ ি ডনরাপে ইন্টারদনট ব্যবস্থাপনা সুডনডিি করায় ভূড কা রাখা। 

৩।  প্রকদল্পর ট য়ােকাল: ১ ডিদসম্বর ২০১৬ - ৩১ ডিদসম্বর ২০১৯ ডর: 

৪।  ক্র পুডিভূি ব্যয়: ১৪৪ টকাটি ৫২ লক্ষ (টাকা) 

৫।  প্রকদল্পর বিি ান অবস্থা: 

• টেশব্যাপী ডনরাপে ইন্টারদনট ব্যবস্থা ডনডিিকদল্প কদন্টন্ট ডফল্টাডরাং এর িন্য প্রকদল্পর মূল কাদির  ন্ত্রপাডি 

আ োডনপূব িক ২৫টি IIG এর ৩৬টি সাইদট, ১টি NIX এবাং ৬ টি এডগ্রদগশন পদয়দন্ট স্থাপনপূব িক চালু করা হদয়দছ। এর 

 ােদ  সরকাদরর নীডি ালা অনু ায়ী কদন্টন্ট ডফল্টাডরাং কা িক্র  পডরচাডলি হদচ্ছ; 

• এ কাদির অাংশ ডহসাদব ইডি দে প্রায় ২২০০০ পণ ি ও ২০০০ গ্যা ডলাং সাইট বন্ধ করা হদয়দছ। স্থাডপি Cyber 

Threat Detection এবাং Response (CTDR) ডবষদয় ডবটিআরডস, টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর, ডবডেন্ন আইন 

প্রদয়াগকারী ও টগাদয়ন্দা সাংস্থা ২৪ িন ক িকিিাদক ববদেডশক এবাং ৩১ িন ক িকিিাদক স্থানীয় প্রডশক্ষন প্রোন করা 

হদয়দছ। আরও ক িকিিার প্রডশক্ষন কা িক্র  চল ান আদছ; 

• শুরু হদি টসদেম্বর’ ২০১৯ প িন্ত ক্র পুডিভূি ব্যয়: ১৪৪৫২.০০ লক্ষ, অগ্রগডি: আডর্ িক ৯১% এবাং টেৌি ৯২%। চলডি 

২০১৯-২০ অর্ িবছদর আগে’ ২০১৯ প িন্ত আরএডিডপ’র অগ্রগডি ব্যয়: ৩২৩.০০ লক্ষ টাকা, অর্ িবছদরর লক্ষে াত্রা: 

১৭৮৮.১১ লক্ষ; 

• সা াডিক ট াগাদ াগ  ােদ র কদন্টন্ট ডফল্টাডরাং সফল করার লদক্ষে গ্রাহক প্রাদন্ত সাটি িডফদকট Install করার ডবষদয় 

গনসদচিনিা সৃডষ্ট করার কা িক্র  চল ান রদয়দছ এবাং নদেম্বর’ ২০১৯ টর্দক টসড নার আদয়ািন ও টবিার, 

টটডলডেশনসহ ডপ্রন্ট ও টসাস্যাল ড ডিয়াদি ব্যাপক োদব প্রচারণা চালাদনার কা িক্র  গ্রহন করা হদচ্ছ; 

• টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তদরর অডফস েবন টরদট্রাডফটিাং কাি সম্পন্ন হদয়দছ ও উলম্ব সম্প্রসাররণ কাি চল ান আদছ; 

• IMED কর্তিক ২ বার প্রকদল্পর কা িক্র  পডরেশ িন করা হদয়দছ এবাং প্রকল্প বাস্তবায়দনর উপর সদন্তাষ প্রকাশ করা হদয়দছ; 

• অযাবডি প্রকল্প বাস্তবায়ন কড টি (ডপআইডস)’র ৬ (ছয়) টি ও প্রকদল্পর ডেয়াডরাং কড টি (ডপএসডস)’র ৭ (সাি) টি সো 

অনুডষ্ঠি হদয়দছ; 

• প্রকদল্পর সকল কা িক্র  ডিদসম্বর’ ২০১৯ এর  দে সম্পন্ন হদব। 



েডবষ্যৎ প্রকল্প পডরকল্পনা: 

• টটডলদ াগাদ াগ অডিেপ্তর-এর িন্য একটি আধুডনক ডনিস্ব অডফস েবন ডন িান করা। 

• “সাইবার মসমকউমরটি মসন্ট র অব এমিনলন্স স্থ পন এবং মেনশর কমিউে র মনেওয়থ নকর সুরক্ষ  প্রে ন” শীষ িক নতুন 

প্রকদল্পর  ােদ  একটি ল্য ব এবং প্রমশক্ষণ মকন্দ্র স্থ পন কর  এবং মেনশর স স্ত কমিে র মনেওয় কথনক সম্ভ ব্য সকল 

ভ ইর স, ম্য লওয় র ও স ইব র এয ে ক মর্নক সুরক্ষ  প্রে ননর জন্য মসমকউমরটি মসনে  ও র্ন্ত্রপ মত স্থ পন। 

• টটডলদ াগাদ াগ মবষনয় েক্ষত  বৃমির লনক্ষ টটডলক  টসটদরর  িনবলদক প্রমশক্ষণ প্রে ননর প্রকল্প/ক িসূচী গ্রহণ করা।  

• টটডলদ াগাদ াটগ ব্যবহৃি  ন্ত্রপাডি ও প্রদটাকলসমূদহর প্রড ি  ান (Standards) ডনডিিকরদণ একটি আধুডনক ল্যাবদরটরী 

স্থাপন করা।  


