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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২৩ তম মািসক সম�য় সভার কা��িববরণী

সভাপিত
�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ০৮/০৩/২০২১ ি�ঃ
সভার সময় সকাল ১০.৩০ ঘ�কা
�ান অিধদ�েরর কনফাের� �ম (৪০৩ নং ক�)
উপি�িত পিরিশ� ‘ক’

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 িস�া� বা�বায়নকারী

০১ �ফ�য়ারী/২০২১ মােস অ�ি�ত সভার
কায �িববরণী উপ�াপন,পঠন ও �িঢ়করন ।

কারও �কান আপি�/ সংেশাধনী না থাকায় সব �স�িত�েম
�ব �বত� সভার কায �িববরণী �িঢ়করণ করা হয় ।

০২ �াধীনতার �বণ � জয়�ী উৎযাপন জাতীয় কম ��চী পালেনর লে��  অিধদ�র ক��ক জাতীয়
কম ��চীর সােথ সংগিত �রেখ িন�বিন �ত কম ��চী �িহত হয়-
১) ১৭ই মাচ � জাতীয় িশ�িদবস ও জািতর িপতার জ�বািষ �কী
উপলে� িচ�া�ন �িতেযািগতা
২) ২৬�শ মাচ � �াধীনতা িদবেসর অ��ানমালা
৩) ১৫ই আগ� জাতীয় �শাক িদবেসর অ��ানমালা
৪) ১৬ই িডেস�র িবজয় িদবেসর অ��ানমালা
৫) �বণ � জয়�ী কণ �ার �াপন ।

পিরচালক (�শাসন) ও
পিরচালক (আইিস�)

০৩ �ে�া�ত �দশ হেত উ�য়নশীল �দেশ পিরনত
হওয়ার ��ি�েত অিধদ�র/�টিলকম �স�েরর
দািয়তব ও কত�� এবং ভিব�ৎ কম �পিরক�না

অ�ম প�বািষ �ক পিরক�না �মাতােবক এ অিধদ�র �েয়াজনীয়
�ক� �ণয়েন করেব । 

পিরচালক (আইিস�)

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

�কে�র �েয়াজনীয় �ব��িতক সাম�ী ও আ�সাি�ক �ভৗত �সবা
সং�া� �ােকেজর OTM প�িতেত �য় �ি�য়া চলমান
আেছ । বত�মােন বিণ �ত �ােকেজর দরপ� ��ায়ন �ি�য়া
চলেছ । IT EQUIPEMENT এবং আ�সাি�ক
�ভৗতেসবা সং�া� �য় �ােকজ� DPM প�িতেত TSS
হেত �য় করার জ� �� স�িলত দরপ� পাওয়া িগেয়েছ এবং
�লায়ন ও �নেগািসেয়শন কিম� ক��ক ��ায়ন কায ��ম
অ�াহত আেছ । ইেতামে� চ�থ � PIC এবং PSC   সভা
অ�ি�ত হেয়েছ । িনেদ �শনা �মাতােবক �কে�র কাজ চলমান
আেছ ।

�ক� পিরচালক, সংি��
�ক�



০৫ �ফ�য়ারী/২০২১ মােসর অিধদ�র �দ� িবিবধ
�সবা িবষয়ক পয �ােলাচনা উপ�াপন ।

ি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 ও ক�ান
িবষয়ক ৫৪� �কইস �ফ�য়ারী/২০২১ মােস সমাধা করা হয় ।
�া� িবিভ� রকেমর �কইস ও অিভেযাগস�হ �ত িন�ি�র
�েয়াজনীয় পদে�প �হেণর িস�া� �হীত হয় । অিধদ�েরর
�লনায় িসএএ�এফও দ�ের �পনশন ফাইল িন�ি�েত িবল�
হেল িন�ি�র িবষেয় �েয়াজনীয় উে�াগ �হেণর িস�া� হয় ।

পিরচালক (ি�েকােয়�ী
�ব�াপনা ) ও পিরচালক

(অথ �)

০৬ এিপএ ও ��াচার । �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর এিপএ ও ��াচার িবষয়ক
কম �কাে�র বা�বায়ন কােজর অ�গিত ��ায়ন  কের চলিত
বছেরর এিপএ বা�বায়েনর হার  িন��খী পাওয়া যায় । এিপএ
বা�বায়েনর হার উ�ীত করেনর �ব�া �হেণর িস�া�  হয় ।
�ডস�াচ শাখােক িডিজটাল ডাক �ব�ায় উ�ীত করেনর
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িস�া�  হয় । অথ � অ�িবভাগ �থেক
�পনশন ও অ�া� �সবা �ত�াশীেদর কাংিখত মােন �সবা �দান
করার িবষেয় সজাগ থাকার িস�া�  হয় । আউটেসািস �ং-এর
মা�েম �লাকবল িনেয়ােগর  ��ে� �শাসন ও অথ � িবভােগর
মে� সমি�তভােব  িস�া�  �হণ করার উে�াগ উে�াগ িনেত
হেব ।

পিরচালক (�শাসন) , উপ-
পিরচালক(ইউওএসএফ) ও

পিরচালক(অথ �)

০৭ িপআরএলগামী কম �কত�া ও কম �চারীেদর
তািলকা �ড়া�করন

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ও ��ষেন/িলেয়েন অ�া� সং�ায়
কম �রত কম �কত�া-কম �চারীেদর উ�ততর িপআরএেল গমেনর
জ�  িপআরএল ��র ৪ মাস �েব �  অিধদ�ের  �যাগদােনর
জ�  ৫৩৩ জন কম �কত�া-কম �চারীেদর ��ত�ত
তািলকা  যাচাইেয়র জ� িব�িসএেল ��রেণর �ব�া �নওয়ার
িস�া�  হয় । ম�ণালয় �থেক ��ষণােদশ বািতেলর পের
িব�িসএল ক��ক িব��করেন িবল� হেল িব�িসএলেক তািগদ
�দােনর িস�া� হয় ।

ক�াণ কম �কত�া ও
পিরচালক (�শাসন)

০৮ িস�িডআর �কে�র হ�া�িরত গািড়র �য়
িনব �ােহর িস�া� �ড়া�করন ।

িস�িডআর  �কে�র হ�া�িরত গািড়র  �ালানী/ র�ণােব�ন/
ও� িবেলর ম�রীপ� বত�মােনর িস�িডআর �স�ােরর পিরবেত�
�শাসন িবভাগ �থেক �দােনর িস�া� �হীত হয় ।

পিরচালক (�শাসন)

০৯ িবিবধ ক) পিরচালক পেদ ৪ জন কম �কত�া পেদা�িত পাওয়ায় পেদা�িত
�া�েদর অিভন�ন জানােনা হয় । ননক�াডার কম �কত�ােদর
পেদা�িতর জ� িনেয়াগ িবিধ মালা �তরীর িস�া� �হীত হয় ।
খ) কম �চারীেদর উ�তর ��ড ১০বছর/১৬ বছর বা�বায়েনর
উে�াগ �হেণর িস�া� হয় ।
গ) কম �কত�া/কম �চারীগণেক সং�ি��ত পেদর দািয়� �দােনর
অিফস আেদশ জারীর িবষেয় যথাযথ �ব�া �হেণর িস�া� হয়
।
ঘ) িড-ডট �কে�র িবষেয় �েয়েটর সােথ �যাগােযাগ করেত হেব
।
ঙ) �ািধকার �মাতােবক �দিনক পি�কা �নওয়ার �পাের িস�া�
�হীত হয়

পিরচালক (�শাসন) ও
পিরচালক (আইিস�)

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

 
 

�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক



�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.৮২ তািরখ: 
২৫ মাচ � ২০২১

১১ �চ� ১৪২৭

ি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।

 
 

�মাঃ মিফজ উি�ন 
পিরচালক


