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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২৮ 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 ২৬/০৮/২০২১ ি�ঃ
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:
�িম
ক

আেলাচ� িবষয় আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী

০১ আগ�, 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 ২৬/০৮/২০২১
তািরখ ১১.০০ ঘ�কায় অ�ি�ত সভার কায �িববরণী
�ঢ়ীকরণ করা যায়।

�কান সংেশাধনী না থাকায়
সব �স�িত�েম গত ২৬/০৮/২০২১ তািরখ
১১.০০ ঘ�কায় অ�ি�ত সম�য় সভার
কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ করা হয়।

সকল অিতির�
মহাপিরচালক/

পিরচালক/
উপপিরচালক 

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

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 � শাখা
এবং �িবধা বি�ত �ত�� অ�েলর সরকারী
�াথিমক িব�ালেয়র িশ�া �ব�া িডিজটালকরণ
শীষ �ক �কে�র কম �কত�া-কম �চারীগেণর �রা�ার
িভি�ক দািয়� ব�েনর মা�েম অিধদ�েরর
অত�াবশকীয় কায ��ম অ�াহত রাখা হয়। গত
১১/০৮/২০২১ তািরখ হেত অিধদ�েরর �াভািবক
কায ��ম চলমান রেয়েছ।

সরকাির িনেষধা�া ১১/০৮/২০২১ �থেক
�েরা�ির �ত�াহার হওয়ায় অিধদ�েরর
সকল কম �কত�া-কম �চারীগেণর উপি�িত
িনি�তকরণসহ �াভািবক দা�িরক
কায ��েম অংশ�হেণর কা��করী পদে�প
�হণ করেত হেব।

অিতির�
মহাপিরচালক

(সকল)/পিরচালক
(সকল)/

উপপিরচালক (সকল)



০৩ িস�িডআর �ক� ও
িস�িডআর �স�ােরর
�দনি�ন অপােরশনাল
কায ��ম

িডও� �থেক ��িরত িস�িডআর �কে�র িপিসআর
এর আেলােক আইএমইিডর ��িতিনিধদল ��ায়েণর
জ� িস�িডআর �স�ার পিরদশ �ন কেরেছ।
�িতিনিধদেলর চািহদা�ত যাবতীয় ত�ািদ �দান
করা হেয়েছ িবধায় ইিতবাচক ��ায়ন �িতেবদন
পাওয়া যােব বেল আশা করা যায়। িস�িডআর
�স�ােরর সিহত �ই� আইআইিজ কােনক�িভ�র
জ� িব�িসএল �থেক িডমা� �নাট পাওয়া িগেয়েছ।
সংেযােগর �েয়াজনীয় �ব�া �নয়া হে�।
িস�িডআর �স�ােরর ফায়ার ফাই�ং য�পািত
�াপেনর জ� গ�ত কিম� �েয়াজনীয় পদে�প
�হণ করেছ 

িস�িডআর �স�ােরর ব� করা কিতপয়
সাইট ক�াশ সাভ �ােরর মা�েম �দখা
যাওয়ার িবষেয় িব�আরিসেক �েয়াজনীয়
কায ��ম �হেণর অ�েরাধ জানােত হেব।
িস�িডআর �স�ােরর �শ �কাতর িবষেয়
�হীত কায ��ম তাৎ�িণকভােব
মহাপিরচালক মেহাদয়েক অবগত করেত
হেব। িস�িডআর �স�ােরর SoP
�ণয়েনর জ� গ�ত কিম� অিবলে�
�িতেবদন মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর
জমাদান করেব

পিরচালক (সম�য়-
িপএস�এন ও
�গটওেয়) ও

অিতির� দািয়�
িস�িডআর �স�ার/
িস�িডআর �স�ােরর

SoP �ণয়ন
কিম�র আ�ায়ক

০৪ ২০২১-২০২২ অথ �
বছের িপআরএলগামী
কম �কত�া-কম �চারীেদর
তে�র �� িব��িত
িনরসণ কের যথাসমেয়
িপআরএল ম�রী
সং�া�

সরাসির িডও�েত ��িরত খসড়া তািলকার তে�র
সংেশাধনী, সংেযাজনী ও অ�া� ��াবস�হ এবং
�মাণেকর কাগজপ� যথাযথভােব সংর�ণ করা
হে� এবং িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালেয়র  মা�েম
উ� ��াব আসেল িবেবচনা করা হে�। ম�ণালেয়র
িনেদ �শনা অ�সরণ কের ইেতামে� নেভ�র ও
িডেস�র মােসর ১১৫ জেনর তািলকা ��ষণােদশ
বািতেলর জ� ��রণ করা হেয়েছ। 

�লাই, ২০২১ �থেক �ন, ২০২২ পয ��
স�া� িপআরএলগামী ৫৩৫ জেনর
তািলকার তে�র ��-িব��িত িব�িসএল-
িডও� সমি�ত পদে�েপর মা�েম
িনরসেণর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ
করেত হেব। �েয়াজেন মহাপিরচালক
মেহাদেয়র হ�ে�প কামনা করা �যেত
পাের।  

পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক

(�শাসন)

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

িডিজটাল কনেট�স�েহর িবষেয় �াথিমক িশ�া
অিধদ�েরর অ�েমাদন না পাওয়ায় �কে�র কাজ
বত�মােন �থেম আেছ। এ িবষেয় �াথিমক ও
গণিশ�া িবভাগ, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর
মাননীয় ম�ী, িবভােগর সিচব মেহাদেয়র
উপি�িতেত এক� সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভায়
আগ� মােসর মে� কে�� এর িবষেয় �ড়া� িস�া�
পাওয়া যােব মেম � জানােনা হেয়েছ।তেব �কে�র
িডিপিপেত িনজ� কে�ে�র �কে�র কাজ
বা�বায়ন হেব বলা হেয়েছ। �টিশেসর মালামােলর
ি�-শীপেম� ই�েপকশন স�� হেয়েছ। �াট �
�িভর এন�েয়ড িসে�েমর জ�লতা িনরসণ
হেয়েছ। �কে�র িপআইিস ও িপএসিস সভায়স�হ
িনয়িমত অ�ি�ত হে�। �কািভড-১৯ এর কারেণ
সকল �িত�ােনর মালামাল সরবরােহর �ডিলভারী
িসিডউল ০৮ স�াহ �ি� করা হেয়েছ। �টিশেসর
সিহত আেলাচনা কের ডেট অথবা অ� �কান
�িবধাজনক �ােন �ক�ীয় সােপাট � �স�ার �াপেনর
�েয়াজনীয় পদে�প �নয়া হেব।

�কে�র কাজ যথাসমেয় বা�বায়েনর
িনিমে� �তির করা কে�� িদেয় �কে�র
কাজ �� কের এনিস�িবর �ট�ট বইেয়র
আেলােক এবং চািহদামত সমেয় সমেয়
হালনাগাদ করা হেব মেম � ��াবনা
�াথিমক িশ�া অিধদ�েরর স�িত/
অ�েমাদেনর জ� �দান করেত হেব।
�াথিমক িশ�া অিধদ�েরর ইিতবাচক
মতামত না পাওয়া �গেল যথাযথ
ক��পে�র িনকট হেত অ�েমাদন �হণ
কের ন�নভােব িস�া� �হণ করেত হেব।

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

�াথিমক িব�ালেয়র
িশ�া �ব�া

িডিজটালকরণ শীষ �ক
�ক� 



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

আগ�, ২০২১ মােস িপআরএলগামী কম �কত�া-
কম �চারীগেণর �যাগদানপ� �হণ ও পদ�াপন,
িপআরএল ম�রী, লা���া� ম�রী, িজিপএফ,
�পনশন ও ক�াণ তহিবেলর আিথ �ক অ�দান িবষেয়
�িতেবদন উপ�াপন করা হয় (কিপ সং��)। িডও�
�থেক িসএএ�এফও অিফেস ��িরত �পনশন
�কইেসর িরকনিসিলেয়শেনর িবষেয় �যাগােযাগ করা
হেয়েছ। দািয়� সংি�� কেয়কজন �কািভড-১৯ এ
আ�া� হওয়ায় কাজ িবল� হেয়েছ। তেব আগ�
মােসর মে�ই িরকনিসিলেয়শেনর পর �পনশেনর
�পি�ংেয়র �ড়া� ত� পাওয়া যােব। জন�শাসন
ম�ণালেয়র এককালীন আিথ �ক অ�দান বত�মােন
িডও�র পিরবেত� �ানীয় িবভাগীয় কিমশনার/ �জলা
�শাসেকর কায �ালেয়র মা�েম ��রেণর িস�াে�র
��ি�েত ইেতামে� �ফরত আসা আেবদনস�হ
িব�িসএেল �ফরত পাঠােনা হেয়েছ।   

অিধদ�েরর অথ � শাখায় �িতমােস
িনয়িমত কম �কত�া-কম �চারীগেণর হািজরা
�িতেবদন ��রণ করেত হেব। জন�শাসন
ম�ণালেয়র আিথ �ক অ�দােনর
আেবদনস�হ িডও� �হণ করেব না।
িডও� �কবলমা� কম �চারী রাজ�
খাত�� িকনা? উহার �ত�য়নপ� �দান
করেব।   লকডাউেনর কারেণ �পি�ং
হওয়া সকল ধরেণর আেবদন িন�ি�র
িবষেয় কায �কর পদে�প �হণ করেত
হেব। িজিপএফ �ীেপর নাম, পদবী �েলর
িবষেয় িসএএ�এফও অিফেসর �ি�
আকষ �ন করেত হেব।  

পিরচালক
(ি�েকােয়�ী
�ব�াপনা )/

পিরচালক (�শাসন)/
পিরচালক (অথ �)/

উপপিরচালক
(আইিস� পিরক�না)

০৭ ��িসর পািন সরবরাহ
লাইেন সাব িমটার
�াপন ও িডও�র
অ��েল ��িসর জিম
বে�াব� �নয়া সং�া�।

িডও�র �ব�াপনায় ��িসর সিহত পরামশ ��েম
অিধদ�েরর �ল ভবেনর ছােদর টাংেক পািনর সাব
িমটার লাগােনা হেয়েছ। পািনর িমটােরর আওতায়
িবল �দােনর জ� ��িস ক��প�েক অ�েরাধ
জানােনা হেয়েছ। িব�িসএেলর �ক�ীয় কায �ালেয়র
আইন শাখায় �যাগােযাগ করা হেয়েছ। �গেজট
�না�িফেকশেনর মা�েম িপডি�উিড এর নােম
অিধ�হণ করা হয় যা পরবত�েত িব�িসএেলর
অ��েল বরা� �দয়া হয়। �িমর পিরমাণ, দাগ ন�র
ও খিতয়ান ন�ের তে�র অসাম��তা পাওয়া যায়।
িব�িসএল �থেক �জলা জজ আদালেত এক�
�দওয়ানী মামলা হেয়েছ যা �নানীর জ�
অেপ�মান রেয়েছ।

পািনর সাব িমটােরর আওতায় ওয়াসার
িনধ �ািরত �ািরফ অ�সাের পািনর িবল
�দােনর জ� ��িসেক প� িদেত হেব।
িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালেয়র মা�েম
�ত মামলার �নানীর �ব�া কের
িডও�র অ��েল বরা� �নয়ার
�েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করেত হেব।

পিরচালক 
অিতির�

মহাপিরচালক
(কািরগির)/

পিরচালক (�শাসন)/
পিরচালক (অথ �)/

উপপিরচালক
(ি�েকােয়ি�
এেলােকশন)

০৮ পেদা�িত/ টাইমে�ল
ম�রীর ��াব

��ড-৩ �� অিতির� মহাপিরচালক/ �জনােরল
�ােনজার (ইি�ঃ) পেদর ��াব ইেতামে�
ম�ণালেয় পাঠােনা হেয়ছ। ৫ম ��ড��   িবভাগীয়
�েকৗশলী পয �ােয় যাচাই বাছাই স�� হেয়েছ,
মামলা ও এিসআেরর ত� �চেয় প� ��রণ করা
হে�। ৬� ��ড�� উপিবভাগীয় �েকৗশলী পেদর
�ড়া� পয �ােয় হেয়েছ এবং অিচেরই ম�ণালেয়
পাঠােনা স�ব হেব। কম �চারীেদর উ�তর ��ড
ম�রীর ৩২৯ � আেবেদেনর িবপরীেত বাছাই �শেষ
২০৮ � �ড়া� করা হয় যার মে� ১১৫ � প� জারী
করা হেয়েছ, ৩০ � �ি�েকট থাকায় বািতল করা
হেয়েছ, ৬৩ � �ি�য়াধীন রেয়েছ এবং অবিশ�
১২১ � পরবত�েত কায ��ম �হণ করা হেব।

�পি�ং �কইস�িল �ুত �ি�য়াকরণ কের
পেদা�িতর ��াব ম�ণালেয় ��রেণর
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।
উ�তর ��ড ম�রীর �ি�য়াধীন
�কইস�িল �ত িন�ি�র কায ��ম �হণ
কের অবিশ� ১২১ � আেবদন িন�ি�র
�ি�য়া �� করেত হেব।

পিরচালক (�শাসন)/
উপপিরচালক

(িনেয়াগ)

০৯ কম �কত�া-কম �চারীগেণর
�পশাগত �িশ�ণ

সং�া�

অিতির� মহাপিরচালক পয �ায় পয �� আ�হী
কম �কত�ােদর অনলাইেন �রিজে�শন কের আই�ইউ
�নসর করা �িশ�ণ স��করেণর জ� অিফস
আেদশ জারী করা হেয়েছ। �িশ�েণ
অংশ�হণকারীেদর ত� �িশ�ণ শাখায় ��রণ করা
হেল �িশ�েণর জন-ঘ�ায় উহা অ�� �� করা �যেত
পাের।

�যসকল কম �কত�া অনলাইন �িশ�েণ
অংশ�হণ করেবন ত�েদরেক �িশ�ণ
শাখায় �মাণকসহ �িতেবদন ��রণ
করেত হেব।

অিধদ�েরর নবম ও
ত�ধ � ��েডর সকল

কম �কত�া/
উপপিরচালক

(�িশ�ণ)



১০ কম �কত�া-কম �চারীগেণর
পিরচয়প� ও �য়ংি�য়

হািজরা �দান

বােয়ােমি�ক এেটনেড� িসে�ম কায �কর করার
সকল পদে�প �হণ করা হেয়েছ। সকেলর িফ�ার
ি�� �দােনর �ােন হ�া� �ািনটাইজােরর �ব�া
রাখা হেয়েছ। যােদর আইিড কাড � �নই ত�েদর
আইিড কােড �র জ� এক� ��া�াড � ফরম
অ�েমাদন�েম �তির করা হেয়েছ। বােয়ােমি�ক
িসে�ম পিরচালনার জ� িসিনয়র সহকারী
পিরচালক (�শাসন) জনাব �হ�দ আকরাম �েসন
এবং উ�মান সহকারী জনাব �মাঃ এনা�ল কিবর-
�ক দািয়� �দান করা হেয়েছ। যােদর এখনও
আইিড কাড � �নই ত�েদর আইিড কােড �র আওতায়
আনা �েয়াজন।

আইিড কাড � সং�া� িবষেয় �শাসন
শাখার দািয়� �দানকারী কম �কত�া-
কম �চারী অিধদ�েরর কম �কত�া-কম �চারী
তািলকা �ণয়ন কের যােদর আইিড কাড �
�নই ত�েদর িনধ �ািরত ফরেম আেবদন
�হণ কের আইিড �দােনর িবষেয় উে�াগ
�হণ করেবন। আইিড কাড � �শ �কাতর
িবষয় িবধায় �ব�াপনার িবষেয় সেব �া�
সতক�তা অবল�ন করেত হেব। 

উপপিরচালক
(�শাসন)/ িসিনয়র
সহকারী (�শাসন)/
উ�মান সহকারী

(�শাসন)

১১ অিধদ�েরর ভা�ার
�ব�াপনা ও পিরবহণ

�ব�াপনার
অেটােমটশন কায ��ম

কায �ােদশ�া� �িত�ান M/S Chromosys

সফটওয়�ােরর �পি�ং আইেটমস�েহর অিধকাংশ
স�� কেরেছ।কম �কত�া-কম �চারীগেণর �বহােরর
িনিমে� অবিশ� কাজ �ত স��করেণর জ�
িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। এছাড়া সফটওয়�ােরর
ভা�ার �ব�াপনা অংশ পিরচালনার জ� সহকারী
পিরচালক (�শাসন) জনাব �মাঃ ফরহাদ �হােসন ও
�িস� (চঃদাঃ) জনাব �মাঃ সাই��াহ এবং
পিরবহণ ির�ইিজশন �ব�াপনা অংশ পিরচালনার
জ� সহকারী পিরচালক (স�দ �ব�াপনা-
�মাবাইল) ও উপসহকাির �েকৗশলী (চঃদাঃ) জনাব
�মাঃ রিফ�ল ইসলাম-�ক দািয়� �দয়া হেয়েছ।
ইেনােভশন কম ��চীেত ভিবষৎেত অিধদ�েরর
কম �কত�া-কম �চারীগেণর উে�ােগ ন�ন সফটওয়�ার
উ�াবেনর �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেত হেব।

ভা�ার �ব�াপনা ও পিরবহণ
�ব�াপনার �পি�ং আইেটেমর কাজস�হ
�ত স��করেণর জ� কায �ােদশ�া�
�িত�ানেক �েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দান
করেত হেব। িপএ� কিম�র �পািরেশর
আেলােক সম� িসে�ম� Ready  হেল
�া�েয়ল প�িতর পিরবেত� অেটােমশেনর
আওতায় ভা�ার �ব�াপনা ও পিরবহণ
ির�ইিজশেনর কাজ� �চা�ভােব
স�াদেনর কায �কর পদে�প �হণ করেত
হেব।

উপপিরচালক
(�শাসন)/ সহকারী

পিরচালক (�শাসন)/
সহকারী পিরচালক
(স�দ �ব�াপনা-
�মাবাইল)/ সংি��

উপসহকারী
�েকৗশলী (চঃদাঃ)

এবং �িস�
(চঃদাঃ) 



১২ বািষ �ক কম �স�াদন
�ি� (এিপ�)

১) ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর িডও�র এিপএ এর
অ�ে�দ ৪.১ �মাতােবক �দেশর �টিলেযাগােযাগ
অবকাঠােমা, য�পািত, �সবা ও প�িতেত �িমত
মান িনি�তকরণ কম ��চীর িবষেয় অিধদ�র
�েয়াজনীয় কায �কম �হণ কের উহার �মাণকসহ
�িতেবদন ��রণ করেত হেব।

২) ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর িডও�র এিপএ এর
অ�ে�দ ৫.১ এবং জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম �পিরক�না এর অ�ে�দ ৯.০ এর আেলােক
িডও� �থেক সরকাির ও �বসরকাির �টিলেযাগােযাগ
�সবা পিরচালনকারীর অবকাঠােমা ও �সবার
িব�িত, �সবার মান ও �াহক স�ি� ইত�ািদ িবষেয়
সমী�া পিরচালনা�ব �ক ডাক ও �টিলেযাগােযাগ
িবভােগ এক� �িতেবদন ��রণ করা হেয়েছ।

৩) বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) এর �ণয়ন,
পিরবী�ণ ও ��ায়েণর কাজ� যথাযথভােব
সম�েয়র জ� এিপএ �েমর পিরবেত� এিপএ
িনেদ �িশকা অ�সরণ কের এক� শাখা/ অিধশাখােক
দািয়� �দান করা �যেত পাের।

অিতির� মহাপিরচালক (কািরগির) ও
অিতির� মহাপিরচালক (�র�েলটির
মেহাদয়গণ অিধদ�েরর মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সিহত পরামশ ��েম
�েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করেবন।

কিম�র �িতেবদন �মাতােবক সমী�া
পিরচালনার িনিমে� �শাসন শাখা �থেক
কায �পিরিধ উে�খ কের কিম� গঠেণর
দা�িরক আেদশ জারী করেত হেব।

এিপএ িবষেয় মহাপিরচালক মেহাদয়
পরবত�েত িব�ািরত আেলাচনা কের
িবষয় িভি�ক িস�া� �দান করেবন।
পরবত� সভা �থেক জাতীয় ��াচার
�কৗশল কম �পিরক�না িনয়িমত এেজ�া
িহেসেব রাখেত হেব।

অিতির�
মহাপিরচালক
(কািরগির) ও

অিতির�
মহাপিরচালক
(�র�েলটির)

 
 

অিতির�
মহাপিরচালক

(�শাসন ও অথ �)/
অিতির�

মহাপিরচালক
(�র�েলটির)

 
 
 
 
 
 

অিতির�
মহাপিরচালক
(কািরগির)/
অিতির�

মহাপিরচালক
(�শাসন ও অথ �)

১৩ স�দ িববরণী দািখল
ও �াবর/ অ�াবর

স�ি� অজ�ন বা িব�য়
সং�া� িববরণী
ম�ণালেয় ��রণ

সরকারী চাকির আইন, ২০১৮ এর আওতা��
কম �কত�াগেণর সরকারী কম �চারী (আচরণ)
িবিধমালা, ১৯৭৯ এর িবিধ ১১, ১২ ও ১৩ অ�যায়ী
িনধ �ািরত ছেক �রণ�ত ত� ম�ণালেয় ��রণ
করেত হেব।

জন�শাসন ম�ণালয় এবং ডাক ও
�টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��িরত প�খানা
সং�� কের অিধদ�েরর কম �কত�া-
কম �চারীগেণর (��ষেণসহ) স�েদর
িববরণী িনধ �ািরত ছেক অিধদ�ের
��রেণর জ� িব�আরিস, িব�িসএল,
�টিলটক, সাবেমিরন ক�াবল, �টিশস,
বােকিশ, িব�আরিসর �ক�ীয় কায �ালেয়
প� ��রণ করেত হেব।

অিতির�
মহাপিরচালক

(�শাসন ও অথ �)/
পিরচালক (�শাসন)

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: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.১৬৩ তািরখ: 
১৩ �সে��র ২০২১

২৯ ভা� 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





 

 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে লিলিন্ন শোখোে প্রদত্ত টেিো লিষয়ক পলেদশ শন কলিটিে প্রলিযিদন  

 

মাসের নাম : জুলাই, ২০২১ 

 

ক্র. টেিোে নোি টেিো প্রদোনকোেী শোখো লিিেণ িন্তব্য 

০১ লপআেএিগোিীগযণে 

ট োগদোন ও পদস্থোপন 

প্রশোেন অলিশোখোয় েংযুক্ত 

আইলেটি িোস্তিোয়ন-২ শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ২৭ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ২৭ টি 

লনষ্পলত্ত : ২৭ টি 

টপলডং : শূন্য 

০৪ েন কি শকিশো 

০২ েন ডযে কি শেি 

০২ লপআেএি ও 

িোম্পগ্র্যোড িঞ্জুেী 

প্রশোেন অলিশোখোয় েংযুক্ত 

আইলেটি িোস্তিোয়ন-২ শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ২৭ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শূন্য 

টিোে : ২৭ টি 

লনষ্পলত্ত : ২৭ টি 

টপলডং : শূন্য 

০৪ েন কি শকিশো 

০২ েন ডযে কি শেি 

০৩ ১৮ িোযেে এককোিীন 

ট োক (িোম্পগ্র্যোড) িঞ্জুেী 

প্রশোেন অলিশোখোে আওিোিীন 

লিেোি শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ১৫ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : ১৪ টি 

টিোে : ২৯ টি 

লনষ্পলত্ত : ২১ টি 

টপলডং : ০৮ টি 

কোগেপযেে ত্রুটি,  

স্বল্পিো, টশষ 

কি শলদিযে প্রোলপ্ত, 

িকডোউযনে কোেযণ 

টপলডং 

০৪ লেলপএফ টেিো 

(যফেি ও অযফেি) 

প্রশোেন অলিশোখোয় েংযুক্ত 

অন্যোন্য েংস্থো-২ শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০৬ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : ১২ টি 

টিোে : ১৮ টি 

লনষ্পলত্ত : ০৮ টি 

টপলডং : ১০ টি 

লেলপএফ স্লীযপ 

নোযিে গেলিি, টশষ 

কি শলদিযে প্রোলপ্ত, 

িকডোউযনে কোেযণ 

টপলডং 

০৫ লেলপএফ টেিো 

(চুড়োন্ত লিেোি) 

প্রশোেন অলিশোখোয় েংযুক্ত 

অন্যোন্য েংস্থো-২ শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০৫ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : ৩৩ টি 

টিোে : ৩৮ টি 

লনষ্পলত্ত : ১৮ টি 

টপলডং : ২০ টি 

লেলপএফ স্লীযপ 

নোযিে গেলিি, টশষ 

কি শলদিযে প্রোলপ্ত, 

িকডোউযনে কোেযণ 

টপলডং 

০৬ টপনশন টেিো অ শ অলিশোখোে আওিোিীন  

অ শ শোখো 

লেএএডএফও অলফে 

জুিোই, ২০২১ :  ১৯ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : ১১৭ টি 

টিোে : ১৩৬ টি 

লনষ্পলত্ত : ০৪ টি 

টপলডং : ১৩২ টি 

 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে 

জুিোই প শন্ত টপলডং : ৫৭ টি 

 

০৭ কল্যোণ লিষয়ক টেিো 

(েনপ্রশোেন িন্ত্রণোিযয়ে 

এককোিীন ০৮ িক্ষ 

েোকোে আল শক অনুদোন) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত টগেওযয় িোইযেলসং 

শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  শুন্য 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

 

 

 



 

ক্র. টেিোে নোি টেিো প্রদোনকোেী শোখো লিিেণ িন্তব্য 

০৮ কল্যোণ লিষয়ক টেিো 

(িোলেক দুই িোেোে 

েোকো কল্যোণ িোিো) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত টগেওযয় িোইযেলসং 

শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০১ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ০১ টি 

লনষ্পলত্ত : ০১ টি 

টপলডং : শূন্য 

 

০৯ কল্যোণ লিষয়ক টেিো 

(দোফন ও অযন্তলিলক্রয়ো 

িোিদ প্রদত্ত অনুদোন) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত টগেওযয় িোইযেলসং 

শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০১ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ০১ টি 

লনষ্পলত্ত : ০১ টি 

টপলডং : শূন্য 

 

১০ কল্যোণ লিষয়ক টেিো 

(ট ৌ িীিো িিলিি িযি 

এককোিীন আল শক 

অনুদোন) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত টগেওযয় িোইযেলসং 

শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০১ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ০১ টি 

লনষ্পলত্ত : ০১ টি 

টপলডং : শূন্য 

 

১১ কল্যোণ লিষয়ক টেিো 

(কল্যোণ িিলিি ট যক 

েোিোেণ লিলকৎেো 

েিোয়িো) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত টগেওযয় িোইযেলসং 

শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০১ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ০১ টি 

লনষ্পলত্ত : ০১ টি 

টপলডং : শূন্য 

 

১২ কল্যোণ লিষয়ক টেিো 

(কল্যোণ িিলিি ট যক 

ব্যয়িহুি লিলকৎেো 

েিোয়িো) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত টগেওযয় িোইযেলসং 

শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০১ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ০১ টি 

লনষ্পলত্ত : ০১ টি 

টপলডং : শূন্য 

 

১৩ কল্যোণ লিষয়ক টেিো 

(েোেস্ব খোযিে 

প্রিযয়নপে প্রদোন) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত টগেওযয় িোইযেলসং 

শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০১ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ০১ টি 

লনষ্পলত্ত : ০১ টি 

টপলডং : শূন্য 

 

১৪ কল্যোণ লিষয়ক টেিো 

(িোলেক কল্যোণ িোিো 

অনুদোযনে আযদশনোিো 

প্রোলপ্ত স্বীকোে েলশদ) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত টগেওযয় িোইযেলসং 

শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  শুন্য 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

 

 

১৫ ছুটি লিষয়ক টেিো 

(শ্রোলন্ত ও লিযনোদন ছুটি) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত িোইযেেী শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ১৩ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ১৩ টি 

লনষ্পলত্ত : ১১ টি 

টপলডং : ০২ টি 

ত্রুটিপূণ শ িযেে 

কোেযণ আযিদন 

লিটিলেএযি টফেি 

পোঠোযনো িযয়যে 

১৬ ছুটি লিষয়ক টেিো 

(অলেশি ছুটি) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত িোইযেেী শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০৩ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ০৩ টি 

লনষ্পলত্ত : ০৩ টি 

টপলডং : শুন্য 

 

 



ক্র. টেিোে নোি টেিো প্রদোনকোেী শোখো লিিেণ িন্তব্য 

১৭ ছুটি লিষয়ক টেিো 

(িলিিঃ িোংিোযদশ ছুটি) 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত িোইযেেী শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০১ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : ০১ টি 

টিোে : ০২ টি 

লনষ্পলত্ত : ০২ টি 

টপলডং : শুন্য 

 

১৮ পোেযপোযে শে অনোপলত্ত 

প্রদোন লিষয়ক টেিো 

আইলেটি পলেকল্পনো অলিশোখোয় 

েংযুক্ত িোইযেেী শোখো 

জুিোই, ২০২১ :  ০২ টি 

পূি শিিী িোযেে টেে : শুন্য 

টিোে : ০২ টি 

লনষ্পলত্ত : ০২ টি 

টপলডং : শুন্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

িেোিে 

িিোপলেিোিক 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে 

৪২৩-৪২৮, টিেগাঁও লশল্প এিোকো 

ঢোকো-১২০৮। 
 

 

লিষয় : জুিোই, ২০২১ িোযেে টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে কর্তশক প্রদত্ত টেিোেমূযিে পলেদশ শন প্রলিযিদন। 
 

 

সূে : টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে নং-১৪.০০.০০০০.২১২.০৬.৫৫২.১৮.১০, িোলেখ : জুিোই, ২০১৯ লি:। 
 

 

সূেলস্থি স্মোেযকে পযেে টপ্রলক্ষযি টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে লিলিন্ন দপ্তেেমূি িযি প্রদত্ত টেিো েমূযিে লিপেীযি 

প্রলিিোযে একটি পলেদশ শন প্রলিযিদন প্রস্তুি পূি শক েিোদোযনে লনলিযত্ত কলিটি গঠন কেো িযয়যে। গঠিি কলিটি জুিোই, 

২০২১ িোযে েংলিি কো শোিয় েমূযিে নল পে ও প্রোেলিক কোগেপে পেীক্ষো লনেীক্ষো কযে একটি প্রলিযিদন প্রস্তুি কযেযেন 

 ো লনম্নরূপ :- 

ক্র. প্রলিযিদযনে লিষয় লিিেণ 

০১) অিেে ও অিেযেোত্তে ছুটিযি 

(লপআেএি) গিনকোেী কি শকিশো/ 

কি শিোেীযদে অলিদপ্তযে ট োগদোন, 

পদস্থোপন এিং টিিন-িোিো প্রদোন 

লিষয়ক টেিো। 

প্রশোেন অলিশোখোয় েংযুক্ত েিকোেী পলেিোিক-২ (আইলেটি 

িোস্তিোয়ন) শোখো পলেদশ শন কযে টদখো  োয় জুিোই, ২০২১  িোযে 

লপআেএিগোিী ২৭ েযনে (িন্মযে ০৪ েন কি শকিশো এিং ০২ েন ডযে 

কি শেি) ট োগদোনপে গ্র্িণ পূি শক পদস্থোপন আযদশ েোেী কেো িয়। 

ফযি ট োগদোনকৃিযদে টিিন-িোিোলদ গ্র্িযণে টেিো লনলিি িযয়যে। 

০২) অিেে ও অিেযেোত্তে ছুটি 

(লপআেএি) এিং আঠোে িোযেে 

এককোিীন ট োক (িোম্পগ্র্যোড) 

িঞ্জুু্েীে প্রশোেলনক আযদশ েোেী টেিো 

প্রশোেন অলিশোখোয় েংযুক্ত েিকোেী পলেিোিক-২ (আইলেটি 

িোস্তিোয়ন) শোখো পলেদশ শন কযে টদখো  োয় জুিোই, ২০২১ িোযে 

অলিদপ্তযে কি শেি ০২ েন এিং অলিদপ্তযে ট োগদোনকৃি ২৫ েন টিোে 

২৭ েযনে লপআেএযি গিযণে িোলেযখে পূযি শই অিেে ও অিেযেোত্তে 

ছুটি (লপআেএি) ও িোম্পগ্র্যোড িঞ্জুেীে প্রশোেলনক আযদশ েোেী কেো 

িযয়যে।  

০৩) আঠোে িোযেে এককোিীন ট োক 

(িোম্পগ্র্যোড) এে আল শক িঞ্জুেী টেিো 

েিকোেী পলেিোিক (লিেোি) শোখো পলেদশ শন কযে টদখো  োয় জুিোই, 

২০২১ িোযেে ১৫ টি এিং পূি শিিী িোযেে ১৪ টিেি েি শযিোে ২৯ টি 

আযিদন েিো পযড়। িন্মযে ২১ টি আযিদযনে আল শক িঞ্জুেী প্রদোন 

কযে অ শ শোখোয় টপ্রেণ কেো িযয়যে। অিলশি ০৮ টি কোগেপযেে ত্রুটি/ 

স্বল্পিো এিং টশষ কি শলদিযে প্রোলপ্ত ইিযোলদ কোেযণ টপলডং েযয়যে  ো 

লনষ্পলত্তে প্রযয়োেনীয় পদযক্ষপ গ্র্িণ কেো িযে।  

০৪) লেলপএফ টেিো প্রশোেন অলিশোখোয় েংযুক্ত েিকোেী পলেিোিক-২ (অন্যোন্য েংস্থো) 

শোখো পলেদশ শন কযে টদখো  োয় জুিোই, ২০২১ িোযে টফেি ও 

অযফেিয োগ্য লেলপএফ িঞ্জুেীে ০৬ টি এিং পূি শিিী িোযেে ১২ টিেি 

েি শযিোে ১৮ টি আযিদন েিো পযড়। িন্মযে ০৮ টি আযিদন লনষ্পলত্ত 

িযয়যে এিং টপলডং আযিদযনে েংখ্যো ১০ টি। লেলপএফ স্লীযপ নোযিে 

গেলিি ও িকডোউযনে কোেযণ টপলডং আযিদনগুলি লনষ্পলত্ত কেো 

িযে। 

অিেেগ্র্িণকোেী কি শকিশো-কি শিোেীযদে জুিোই, ২০২১ িোযে লেলপএফ 

চুড়োন্ত িঞ্জুেীে ০৫ টি এিং পূি শিিী িোযেে ৩৩ টিেি েি শযিোে ৩৮ টি 

আযিদন েিো পযড়।  িন্মযে ১৮ টি আযিদন লনষ্পলত্ত কেো িযয়যে এিং 

টপলডং আযিদযনে েংখ্যো ২০ টি। লেলপএফ স্লীযপ নোযিে গেলিি ও 

িকডোউযনে কোেযণ টপলডং আযিদনগুলি লনষ্পলত্ত কেো িযে। 

 

 

 

 



 

 

ক্র. প্রলিযিদযনে লিষয় লিিেণ 

০৫) টপনশন টেিো েিকোেী পলেিোিক (অ শ) শোখো পলেদশ শন কযে টদখো  োয় জুিোই, ২০২১ 

িোযে লেএএডএফও (টিএডটি) অলফযে ১৯ টি আযিদন টপ্রেণ কেো 

িযয়যে। লেএএডএফও অলফযে জুন, ২০২১ িোে প শন্ত টপলডং লেি ১১৭ 

টি। ফযি েি শযিোে ১৩৬ টি আযিদযনে িযে ০৪ টি আযিদন লনষ্পলত্ত 

িযয়যে। লেএএডএফও অলফযে িিশিোযন টপলডং আযিদযনে েংখ্যো 

েংখ্যো ১৩২ টি। টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযে টপলডং আযিদযনে েংখ্যো 

৫৭ টি। িন্মযে লেএএডএফও অলফে ট যক িিলি িোযে ০১ টি আপলত্ত 

লদযয় ০১ টি টফেি পোঠোযনো িযয়যে।  

০৬) কল্যোণ লিষয়ক কো শক্রি উপপলেিোিক (আইলেটি পলেকল্পনো) অলিশোখোে অিীযন ন্যস্তকৃি 

েিকোেী পলেিোিক (যগেওযয় িোইযেলসং শোখো) পলেদশ শন কযে জুিোই, 

২০২১ িোযে পলেিলক্ষি টেিোেমূযিে িে লনম্নরূপ- 

েনপ্রশোেন িন্ত্রণোিয় ট যক মৃত্যযিেণকোেী কি শকিশো-কি শিোেীে 

পলেিোযেে েদস্যগযণে েন্য এককোিীন ০৮ িক্ষ েোকো আল শক 

অনুদোযনে টকোন আযিদন েিো পযড়লন।  

িোলেক দুই িোেোে েোকো কল্যোণ িোিোে ০১ টি (পূি শিিী িোেেমূযিে 

টেে টনই) আযিদন গৃিীি িয় এিং আযিদনটি েেকোেী কল্যোণ টিোযড শ 

লিযিিনোে েন্য টপ্রেণ কেো িযয়যে।  

দোফন ও অযন্তলিলক্রয়ো িোিদ এককোিীন অনুদোযনে ০১ টি (পূি শিিী 

িোেেমূযিে টেে টনই) আযিদন গৃিীি িয় এিং আযিদনটি েেকোেী 

কল্যোণ টিোযড শ লিযিিনোে েন্য টপ্রেণ কেো িযয়যে। 

ট ৌ িীিো িিলিি িযি এককোিীন আল শক অনুদোযনে ০১ টি (পূি শিিী 

িোেেমূযিে টেে টনই) আযিদন গৃিীি িয় এিং আযিদনটি েেকোেী 

কল্যোণ টিোযড শ লিযিিনোে েন্য টপ্রেণ কেো িযয়যে। 

কল্যোণ  িিলিি ট যক েোিোেণ লিলকৎেো েিোয়িোে এককোিীন আল শক  

েিোয়িোে ০১ টি (পূি শিিী িোেেমূযিে টেে টনই) আযিদন গৃিীি িয় 

এিং আযিদনটি েেকোেী কল্যোণ টিোযড শ লিযিিনোে েন্য টপ্রেণ কেো 

িযয়যে। 

কল্যোণ  িিলিি ট যক েটিি ও ব্যয়িহুি লিলকৎেো েিোয়িোে ০১ টি 

(পূি শিিী িোেেমূযিে টেে টনই) আযিদন গৃিীি িয় এিং আযিদনটি 

েেকোেী কল্যোণ টিোযড শ লিযিিনোে েন্য টপ্রেণ কেো িযয়যে। 

েনপ্রশোেন িন্ত্রণোিযয়ে এককোিীন আল শক অনুদোযনে আযিদন 

েিোদোযনে লনলিযত্ত েোেস্ব খোযিে প্রিযয়ন পে প্রদোন েংক্রোন্ত ০১ টি 

পোওয়ো  োয়  ো লনষ্পলত্ত িযয়যে। 

েেকোেী কি শিোেী কল্যোণ টিোড শ িযি িোলেক কল্যোণ িোিো অনুদোযনে 

আযদশনোিো প্রোলপ্ত স্বীকোে েলশদ ১৮ টি (পূি শিিী িোেেমূযিে টেে টনই) 

পোওয়ো  োয়  ো েংলিি কি শিোেীে লনকে টপ্রেণ কেো িযয়যে। 

০৭ বিবিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুরী ও 

পােসপাসট ের অনাপবি প্রদান বিষয়ক 

সেিা 

উপপলেিোিক (আইলেটি পলেকল্পনো) অলিশোখোে অিীযন ন্যস্তকৃি 

েিকোেী পলেিোিক (িোইযেেী শোখো) পলেদশ শন কযে জুিোই, ২০২১ 

িোযে পলেিলক্ষি টেিোেমূযিে িে লনম্নরূপ- 

শ্রোলন্ত ও লিযনোদন ছুটি িঞ্জুেীে ১৩ টি আযিদন (পূি শিিী িোযেে টেে 

টনই) গৃিীি িয় এিং ১১ টি আযিদন লনষ্পলত্ত িযয়যে। ত্রুটিপূণ শ িযেে 

কোেযণ টপ্রলেি আযিদন লিটিলেএযি টফেি পোঠোযনো িযয়যে। 

অলেশি ছুটি িঞ্জুেীে ০৩ টি আযিদন (পূি শিিী িোযেে টেে টনই) গৃিীি 

িয় এিং ০৩ টি আযিদন লনষ্পলত্ত িযয়যে।  

িলিিঃ িোংিোযদশ ছুটি িঞ্জুেীে ০২ টি আযিদন (পূি শিিী িোযেে ০১টি) 

গৃিীি িয় এিং ০২ টি আযিদন লনষ্পলত্ত িযয়যে।  

 



 

 

 

ক্র. প্রলিযিদযনে লিষয় লিিেণ 

০৭ বিবিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুরী ও 

পােসপাসট ের অনাপবি প্রদান বিষয়ক 

সেিা 

পোেযপোযে শে অনোপলত্ত প্রদোন লিষয়ক  ০২ টি আযিদন (পূি শিিী িোযেে 

টেে টনই) গৃিীি িয় এিং ০২ টি আযিদন লনষ্পলত্ত িযয়যে।  

 

 

 

 

 

(আিোম্মদ উল্লোি) 

উপপলেিোিক (প্রশোেন) 

ও 

েদস্য েলিি, গঠিি কলিটি 

(টিো: িোসুদ কলেি) 

উপ পলেিোিক (অ শ) 

ও 

েদস্য, গঠিি কলিটি 

(টিো: আবু িোযিি) 

পলেিোিক (লফযকোযয়লস ব্যিস্থোপনো) 

ও 

আহ্বোয়ক, গঠিি কলিটি 

 

    


