গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত
ি ম ণালয়
টিলেযাগােযাগ অিধদ র
শাসন-১ শাখা
টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ৩১ তম মািসক সম য় সভার কা িববরণী

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

মাঃ কাম ামান
অিতির সিচব ( টিলকম), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ এবং মহাপিরচালক (অিতির দািয় ),
টিলেযাগাযাগ অিধদ র।
২৮/১১/২০২১ ি ঃ
বলা ১১.০০ ঘ কা
সভা ক (ক নং-৪০৩), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ এলাকা, তজ াও, ঢাকা।
অিধদ েরর সহকারী পিরচালক/ সমপয ায় হেত ত
েডর কমকতাগণ (পিরিশ -ক
)।

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 ও হীত িস া
বা বায়নকারী
০১
অে াবর, ২০২১ সভায় অংশ হণকারী সকেলর িনকট ববত সভার কায িববরণী ঢ়ীকরেণর অিধদ েরর সকল
মােস অ ি ত
সবস িত চাওয়া হেল কান সংেশাধন না থাকায় গত ২৭/১০/২০২১ তািরখ কমকতা
সভার কায িববরণী ১১.০০ ঘ কায় অ ি ত সভার কায িববরণী ঢ়ীকরণ করা হয়।
উপ াপন, পঠন ও
ঢ়করণ
০২
টিলেযাগােযাগ
িজব বষ পালন উপলে টিলেযাগােযাগ অিধদ ের আগামী ১৫/১২/২০২১ অিতির
অিধদ েরর িজব তািরখ িবকাল ৩.০০ ঘ কায় অিধদ েরর অিডটিরয়ােম াধীনতার বণ
মহাপিরচালক
বেষর কম চী
জয় ী ও মহান িবজয় িদবস, ২০২১ উপলে িডও র কমকতাগণ শািরিরক ( র েলটির) ও
পালন
উপি িতসহ এবং অনলাইন ভা য়াল ম াটফরেম ডাক ও টিলেযাগােযাগ আ ায়ক,
িবভােগর মাননীয় ম ী ধান অিতিথ এবং সিচব মেহাদয় িবেশষ অিতিথ
আেয়াজক কিম
িহেসেব
থেক আেলাচনা সভায় অংশ হণ করেবন। ডাক ও
টিলেযাগােযাগ িবভােগর অধীন সং াস েহর ধানগণ ভা য়ালী আেলাচনা
সভায় অংশ হণ করেবন। াথিমক ও মা িমক েরর িশ াথ গেণর
অংশ হেণ অনলাইন রচনা িতেযািগতায় িবজয়ীেদর অিডটিরয়ােম র ত
করা হেব।

১

০৩

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

০৪

িবধা বি ত
ত অ েলর
সরকারী াথিমক
িব ালেয়র
িশ া ব া
িডিজটালকরন
শীষক কে র
মািসক িতেবদন।

০৫

০৬

ক) িস িডআর স ােরর “ Augmentation of CT DR system &
Capacity enhancement ” শীষক কােজর
িশিফেকশন ণয়ন
স
হওয়ায় দরপ আ ান করেত হেব।
খ) ািবত িস িডআর ফইজ-২ কে র িরত িডিপিপর িবষেয় ডাক ও
টিলেযাগােযাগ িবভােগর সিহত যাগােযাগ করেত হেব।
গ) কে র চার গাড়ী ওএ ই করেণর িবষেয় িরত ত সহ জবােবর
িবষেয় ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর সিহত যাগােযাগ করেত হেব।
ঘ) িস িডআর স ােরর ািপত য পািতর র ার জ অি -িনবাপন
ব ার বা বায়ন করেত হেব।
ঙ) আগামী ৩০/১১/২০২১ তািরেখ িস িডআর স ােরর পিরচালনা সং া
SoP (বাংলা ভাসন) ম ণালেয় রেণর ব া িনেত হেব।

পিরচালক
(সম য়িপএস এন ও
গটওেয়) এবং
অিতির দািয়
িস িডআর
স ার

পা চীর িডিজটাল কে এনিস িবর পািরেশর আেলােকম সংেশাধেনর পিরচালক
েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব। ঢাকা িবভােগর ঢাকা, মািনকগ ,
(আ জািতক
ীগ , নরিসংদী ও গাজী র জলার বাছাই ত ২০ সরকারী াথিমক
টিলকম সং া)
িব ালেয় আগামী এক স ােহর মে কে র মালামাল সরবরােহর েয়াজনীয় এবং ক
পদে প হণ করেত হেব। জা য়ারী, ২০২২ মাস থেক সকল েল কে র পিরচালক
কাজ েরাধেম
করার েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব। ঢাকা ও
(অিতির
পা বত জলাস েহর কাজ বা বায়েনর পর পয ায় েম গ ম এলাকায়
দািয় )
কে র কাজ বা বায়েনর েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব। কে র
ণীত
িশিফেকশন ও ি প যথাযথভােব অ সরণ কের কে র কাজ
বা বায়ন করেত হেব।
অে াবর/ ২০২১ টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর দ সকল সবাস হ াক হা ারগেণর
পিরচালক
মােসর অিধদ েরর অ েল যথাযথভােব দােনর িনিমে পয ায় েম সািভস ািকং
(ি েকােয়ি
দ িবিবধ সবা সফটওয় ােরর আওতায় িনেয় আসার েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব। ব াপনা) ও
িবষয়ক িতেবদন িব িসএল ও অ া সং ায় ষেণ কমরত িপআরএলগামী কমকতাআ ায়ক, সবা
উপ াপন ও
কমচারীগেণর যথাসমেয় অবসর দান ও অবসেরা র
(িপআরএল)
মিনটিরং
পয ােলাচনা
ম রীর িনিমে ম ণালেয়র িনেদ শনা মাতােবক যথাসমেয় অিধদ ের
কিম / পিরচালক
যাগদােনর িবষয় িনি ত করেত হেব। িডও থেক িসএএ এফও অিফেস ( শাসন)/
িরত অিন
পনশন কইসস হ ত িন ি র িবষেয় েয়াজনীয়
পিরচালক (অথ)
পদে প হণ করেত হেব। অিধদ ের যাগদান ত ও িপআরএল ভাগরত
কমকতা-কমচারীগেণর আইবাস িসে েম বতন-ভাতা াি েত
জ লতা
িনরসেণ িব িসএল ক ক ণ মােসর বতন-ভাতা দান কের িব করেণর
িডও র অিফস আেদেশর বা বায়ন িনি ত করেত হেব।
বািষক
ক) দেশর টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা, য পািত, সবা ও প িতেত িমত ক) অিতির
কমস াদন ি মান িনি তকরেণ িডও র কমপিরক না ণয়েনর েয়াজনীয় পদে প হণ মহাপিরচালক
(এিপএ)
করেত হেব।
(কািরগির) ও
আ ায়ক, গ ত
কিম
খ) অিতির
খ) সরকাির ও বসরকাির টিলেযাগােযাগ সবা পিরচালনকারীর অবকাঠােমা মহাপিরচালক
ও সবার িব িত, সবার মান ও াহক স ি ইত ািদ িবষেয় সমী া
(কািরগির) ও
পিরচালনার িনিমে েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।
আ ায়ক, গ ত
কিম

২

০৭

াচার সংি
ক) টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর অনলাইন সবা ািকং িসে েম পয ায় েম পিরচালক
এবং ন িত
সকল সবাস হ অ ি র েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।
(ি েকােয়ি
িতেরােধ সহায়ক
ব াপনা) ও
অ া কায ম
আ ায়ক, সািভস
ািকং পিরবী ণ
কিম
খ) িব মান ভাল অভ াস (Best Practice)/ কায মস েহর সার
(enhance) এবং সবা হীতােক অবিহতকরণ শীষ ক হীত কায মস হ
বা বায়েনর েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।

খ) পিরচালক
( শাসন)/
উপপিরচালক
(ইউএসওএফ
ব াপনা)
গ)
গ) কািরগির ও নীিত-সহায়তা সং া দািয় পালন-প িত িলিপব করণ ও পিরচালক
( শাসন)/
সহকম েদর মে অবিহতকরণ শীষক হীত কায মস হ বা বায়েনর
উপপিরচালক
েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।
(ইউএসওএফ
ব াপনা)
০৮

০৯

টিলেযাগােযাগ
টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ত অিধকার কমপিরক না (২০২১-২০২২) এর উপপিরচালক
অিধদ েরর তে র আওতায় অিধদ েরর তে র ক াটাগরী ও ক াটালগ তির/ হালনাগাদকরেণর (ি েকােয়ি
ক াটাগরী ও
জ
ণীত খসড়া কেলট ড়া করেণর েয়াজনীয় পদে প হণ করেত
এেলােকশন)
ক াটালগ তরীর হেব।
কায প িত
িবিবধ
ক) টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর িবিবধ সবা দান িবষয়ক সািভস ািকং ক) পিরচালক
সফটওয় াের হীত আেবদনস েহর িন ি িতেবদন িডেস র, ২০২১ মােস (ি েকােয়ি
রণ করেত হেব।
ব াপনা)
খ) টিলেযাগােযাগ অিধদ ের যাগদানকারী এবং িপআরএল ভাগরত
কমকতা-কমচারীগেণর ত আইবাস ++ িসে েম এি র জ লতায় ায়
২৫০ জন কমকতা-কমচারী িপআরএলকালীন বতন-ভাতািদ া তার
িবষেয় েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।
গ) টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর কমকতা-কমচারীগেণর অিফস কে র তা
িনরসেণর জ টিলেযাগােযাগ িশ ণ কে র ছা াবাস ভবেনর উ র
পা ২য় ও ৩য় তলায় ১৮ ক িব িসএল থেক ভাড়ায় নয়ার িবষেয়
িব িসএেলর দ অ েমাদেনর িবষেয় পরবত কায ম হণ করেত হেব।
ঘ) টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর অিডট আপি িবষয়ক এক িনয়িমত
এেজ াা িত মােসর সম য় সভায় অ
করেত হেব।

খ) পিরচালক
(অথ)
গ) পিরচালক
( শাসন)/
পিরচালক (অথ)

ঘ) পিরচালক
(অথ)/
উপপিরচালক
ঙ) চলিত অথ বছের িডেস র, ২০২১ পয িডও বরা ত বােজট
(িনরী া)
পয ােলাচনা কের সংেশািধত বােজট ণয়েনর পদে প হীত হেব। ফেল
ঙ) পিরচালক
প , ভৗত ও অবকাঠােমাগত কায এবং সবা েয়র ে বােজেট
(অথ)/ পিরচালক
বরা ত অথ যৗি কতা সােপে
েয়র ব া হণ করেত হেব। অ থা ( শাসন)/
সংেশািধত বােজেট উহা িতফিলত হেত পাের।
পিরচালক
(িস িডআর)
সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক ক সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমা ঘাষণা কেরন।

৩

মাঃ কাম ামান
অিতির সিচব ( টিলকম), ডাক ও
টিলেযাগােযাগ িবভাগ এবং মহাপিরচালক
(অিতির দািয় ), টিলেযাগাযাগ অিধদ র।
৬ পৗষ ১৪২৮
তািরখ:
২১ িডেস র ২০২১

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.২৪৩

ি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, তজ াও, ঢাকা।
৩) পিরচালক (সকল)/ পিরচালক (ইি ঃ), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (সকল)/ িবভাগীয় েকৗশলী/ িচফ পার ( টিল াফ), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৫) িসিনয়র সহকারী পিরচালক/ উপিবভাগীয় েকৗশলী, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৬) সহকারী পিরচালক (সকল)/ সহকারী েকৗশলী/ িহসাব র ণ কমকতা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৭) অিফস কিপ।

আহা দ উ াহ
উপপিরচালক

৪

