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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২২ তম মািসক সম�য় সভার কা��িববরণী

সভাপিত
�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ০৮/০২/২০২১ ি�ঃ
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:

�
িম
ক

আেলাচ� িবষয় িস�া� বা�বায়নকারী

১ জা�য়ারী/২০২১ মােস অ�ি�ত সভার
কায �িববরণী উপ�াপন, পঠন ও �ঢ়ীকরণ।

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

২ মািসক সম�য় সভার এেজ�া ��রণ �িতমােসর সম�য় সভার এেজ�া �ড়া�করণ ও উহা সভায়
উপ�াপেনর �িবধােথ � �িত মােসর �থম কম � িদবেস �শাসন
অ�িবভােগ এেজ�া ��রণ করেত হেব।

সংি�� সকল কম �কত�া

৩ িপআরএলগামী কম �কত�া-কম �চারীর ��ষণােদশ
বািতেলর িনিমে� স�ক ত�সহ ��াব
ম�ণালেয় ��রণ।

কম �কত�া-কম �চারীেদর অিধদ�েরর ডাটােবইেজর তে�র সিহত
িব�িসএেলর তে�র যাচাই করেত হেব। অিধদ�েরর ত�
িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালেয় ��রণ কের �ল�াি� সনা�করণ ও
হালনাগাদকরেণর �ব�া �হণ করেত হেব।

পিরচালক (�শাসন) ও
পিরচালক (আইিস�)

৪ িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত িপআরএলগামী
কম �কত�া ও কম �চারীেদর অিধদ�ের যথাসমেয়
�যাগদান, পদ�াপন ও িপআরএল ম�রী

ম�ণালেয় �হীত িস�াে�র আেলােক িপআরএল ম�রীর �ােথ �
��ষণােদশ বািতল ও অিধদ�ের ��করণ যথাসমেয়
স��করেণর জ� িপআরএেল গমেণর ০৪ (চার) মাস �েব �
তািলকা �ণয়ন কের ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব। পরবত�েত
��ষণােদশ বািতেলর পর ম�ণালেয়র িনেদ �শনার িভি�েত
িব�িসএল �থেক সংি��গণেক িপআরএেলর ০২ (�ই) মাস
অব��করেণর �ব�া �হণ করেবন। বা�বায়েন অ�থা হেল
িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালয়েক অবিহত করেত হেব।

পিরচালক (�শাসন)

৫ অিধদ�েরর কায ��ম ��ুভােব পিরচালনার
িনিমে� �েয়াজনীয় জনবল �ব�াপনা

অিধদ�েরর কােজর সিহত স�িত�ণ � জনবেলর ঘাটিত থাকায়
িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত ৩য় ��িনর কি�উটার অপােরটর,
��েনাটাইিপ�, ��েনা�াফার, এমএলএসএস/ সমমান পেদর
জনবল  ��ষণােদশ বািতল কের �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের
��করেণর ��াব ম�ণালেয় ��রেণর �ব�া �হণ করেত হেব।

পিরচালক (�শাসন)



৬ আউটেসািস �ংেয়র মা�েম অিধদ�ের িবিভ�
পেদ জনবল িনেয়াগ

ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগ অিধদ�েরর চািহদা অ�যায়ী
আউটেসািস �ংেয়র মা�েম জনবল িনেয়াগ সং�া� ��াব
অ�েমাদেনর জ� �নরায় প� ��রণ করেত হেব।

পিরচালক (�শাসন)

৭ অিধদ�েরর গাড়ী �ওএ�ই��করণ এবং
পিরবহণ �ব�াপনা

অিধদ�েরর   ১৪ (�চৗ�) � গাড়ীর মে� ১০ (দশ) �   গাড়ী
�ওএ�ই�� করা হেয়েছ। িস�িডআর �কে�র হ�া�িরত ০৪
(চার) � গাড়ী �ওএ�ই�� করেণর অিধদ�েরর ��িরত
��ােবর িবপরীেত ম�ণালেয়র চািহদা�ত ত� �ত ��রেণর
পদে�প �হণ করেত হেব।

পিরচালক (�শাসন)

 ৮ �ফ�য়ারী, ২০২১ মােসর �সবা মিনটিরং
�িতেবদন

ি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 উপ�ািপত মািসক �িতেবদেন
সে�াষ �কাশ করা হয়। অিধদ�েরর কায ��েমর িবষেয়
অিভেযাগ ব� �খালা হেয়েছ এবং �া� অিভেযাগস�হ
পয �ােলাচনা ও িন�ি�র �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা হে�।

পিরচালক (ি�েকােয়ি�
�ব�াপনা)

৯ �িবধা বি�ত �ত�� অ�েলর সরকারী
�াথিমক িব�ালেয়র িশ�া �ব�া
িডিজটালকরণ শীষ �ক �কে�র মািসক অ�গিত
�িতেবদন উপ�াপন

�কে�র বড় �� �ােকেজর �য় �ি�য়ার িবষেয়  PIC ও
 PSC কিম�সহ �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় এবং ডাক ও
�টিলেযাগােযাগ িবভাগ এর   িনেদ �শণা পাওয়া �গেছ। �ধানত
আই� সর�ামািদ  DPM প�িতেত TSS হেত �েয়র
�ি�য়া চলেছ এবং অ�া� সকল আ�ষি�ক য�পািত OTM
এর মা�েম �েয়র িনিমে� ইেতামে� পি�কায় িব�ি� �দয়া
হেয়েছ।    ৬৫০ � �েলর তািলকা �ড়া� কের ম�ণালেয়র
মা�েম িব�আরিস �ত পাঠােনা হেয়েছ। 

�ক� পিরচালক, সংি��
�ক�

১০ িবিবধ ১) �কািভড-১৯ এর িবনা�ে� �কা �হেণর জ� আ�হী
কম �কত�া-কম �চারীেদর �রিজে�শন স��করণ ও �কা �হেণ
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।
২) �িতমােস শাখা পিরদশ �ন �িতেবদন সভায় উপ�াপেনর
িনিমে� �শাসন শাখায় মােসর �থম কম � িদবেস �শাসন
অ�িবভােগ জমাদান করেত হেব।
৩) কম �কত�া-কম �চারীেদর উপি�িত িনি�তকরেণ বােয়ােমি�ক
এেটনেড� িসে�ম চা�র �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।
৪) �সবা সহজীকরেণর জ� �� �ডে� কম �কত�া পদ�াপন ও
ডাক �হণ িডিজটালকরেণর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত
হেব।
৫) কম �কত�াগেণর িব�িসএেলর �ীণ ন�র বরা�করণ  ও ১০ �
�াপটপ �েয়র �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।
৬) �টিলটেকর বা� এসএমএস সািভ �স �হেণর িবষেয় পিরচালক
(আইিস�) িবশদ ��াব আগামী সভায় উপ�াপন করেবন।
৭) িব�মান �লাকবল �ব�াপনা অথবা িব�িসএল �থেক
��ষণােদশ বািতল কের িনেয়াগ অিধশাখায় ০১  (এক) জন
এমএলএসএস এবং ০১  (এক) জন অিফস সহকারী িনেয়ােগর
�ব�া �হন করেত  হেব।

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: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০.৬৭ তািরখ: 
২৫ �ফ�য়াির ২০২১

১২ ফা�ন 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


