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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
ইউএসওএফ �ব�াপনা

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর জাতীয় ��াচার �কৗশল সং�া� "�নিতকতা কিম�''র ২৪ িডেস�র ২০২০ ি�: তািরেখ অ�ি�ত সভার
কায �িববরণী ।

সভাপিত
�মাঃ মহিস�ল আলম 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৪.১২.২০২০ ি�: ।
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ�কা ।
�ান ক� ন�র ৩০১ ।
উপি�িত উপি�ত কম �কত�াগেণর নােমর তািলকা �া�েরর �মা�সাের পিরিশ� "ক" �ত সি�েবিশত হেলা ।
         
          সভাপিত সভায় উপি�ত সকল স�ািনত সদ�গণেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন । অত:পর কায �প� �মাতােবক আেলাচনা করা হয় । 

( ১ ) �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ক��ক �ণীত জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ২০২০-২১ এর ২� �িমেকর কায ��ম পিরবত�ন করা সং�া� :

সভায় জানােনা হয় �য , ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক : ১৪.০০.০০০০.০০০.০৬.০০১.২০.১০৩২ , তািরখ : ০৬.১০.২০২০ ি�: এর ৪নং �িমেক
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না �যৗি�ক কারেণ সংেশাধেনর �েয়াজন হেল �-� কায �ালেয়র �নিতকতা কিম�র অ�েমাদন �েম ৩১ িডেস�র ২০২০
ি�: তািরেখর মে� সংেশাধন কের ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগেক অবিহত করার িনেদ �শনা রেয়েছ । তারই আেলােক �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ক��ক �ণীত
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ২০২০-২১ এর িনে�া� ২� �িমেক বিণ �ত কায ��ম সংেশাধন করার ��াবনা �পশ করা হয় –

(ক)   �িমক #   ৯.২ এ বিণ �ত “ ই�ারেনেটর অৈনিতক �বহার �রাধকে� আইআইিজ ক��ক �ব�ত �া�উইথ মিনটিরং ” িবষয়� িডও�র বািষ �ক
কম �স�াদন �ি� (এিপএ ) ২০২০-২১ এ অ�� �� এবং তা িডও�র ��ন কায ��ম িহেসেব উে�খ কের ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��াচার �ফাকাল
কম �কত�ােদর আপি� উ�াপন করায় তা পিরবত�ন কের “ িডও�র বািষ �ক �িতেবদন ২০১৯-২০ �কাশ “ �ারা �িত�ািপত হেব  ।
(খ ) �িমক # ১১.১ এ বিণ �ত “ ��াচার কম �-পিরক�নায় অ���� িবিভ� কায ��ম বা�বায়েনর জ� বরা��ত অেথ �র আ�মািনক পিরমাণ “ িবষেয় ২০২০-২১
এর ল��মা�া ৪ (চার) ল� টাকা উে�খ রেয়েছ । িডও�র ২০২০-২১ অথ �-বছের ��াচার খােত ২ (�ই) ল� বরা� �দান করায়  বরা��ত অথ � ৪ ল� টাকার
পিরবেত� ২ ল� টাকা �ারা �িত�ািপত হেব ।  

(২)  ই-িজিপর মা�েম �য় �ি�য়া স��করণ : 

সভােক অবিহত করা হয় �য, ২০২০-২১ অথ �-বছেরর ১ম �কায়াট �াের  �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ই-িজিপর মা�েম �কােনা �য় �ি�য়া স�� করা হয়িন  ।
 পিরচালক �শাসন সভায় উে�খ কেরন �য , ২০২০-২১ অথ �-বছেরর ১ম �কায়াট �াের উ�ু� দরপ� প�িতেত �কােনা �য় কায ��ম �হণ করা হয় িন িবধায়
�কােনা ই-িজিপ প�িত �হণ করা হয় িন । বত�মােন ইউিনফরম ও ��শনাির সং�েহর জ� �ই� �য় কায ��ম �হণ করা হেয়েছ এবং তা ই-িজিপর মা�েম
স�� করা হেব ।

িস�া� : �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর �য় �ি�য়ায় ই-িজিপেক অ�ািধকার �দান করা হেব ।

বা�বায়ন : অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন ও অথ � ), পিরচালক (�শাসন) । 

( ৩ ) Digital Transformation Strategy (DTS) �ণয়ন সং�া� : 
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 সভায় িডও�র ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ২০২০-২১ এর  �িমক # ৩.২ এ বিণ �ত “ Formulation of comprehensive Digital
Transformation Strategy (DTS) for Bangladesh ” িবষেয় আেলাচনা করা হয় । সভায় অবিহত করা হয় �য , ৩ িডেস�র ২০২০
তািরেখ অ�ি�ত িডও�র িডেস�র ২০২০ মােসর সম�য় সভায় িবষয়� আেলাচনা করা হেয়েছ এবং আগামী ২ মােসর মে�  উ� �কৗশলপে�র এক� খসড়া
 উপ�াপেনর জ� িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ । 

িস�া� : ৩১ জা�য়াির ২০২১ ি�: এর মে� Digital Transformation Strategy (DTS) এর ১� খসড়া �ণয়ন করা হেব ।

বা�বায়ন : অিতির� মহাপিরচালক (কািরগির ) , উপপিরচালক (আই�ইউ)  । 

 (৪ ) �টিলেযাগােযাগ �সবা সং�া� সমী�া পিরচালনা সং�া� :

সভায় িডও�র ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ২০২০-২১ এর �িমক # ৯.৫ এ বিণ �ত “  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 �িতেবদন ��রণ ” িবষেয়
আেলাচনা করা হয় । সভায় অবিহত করা হয় �য , ৩ িডেস�র ২০২০ তািরেখ অ�ি�ত িডও�র িডেস�র ২০২০ মােসর সম�য় সভায় িবষয়� আেলাচনা করা
হেয়েছ এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর জ� অিতির� মহাপিরচালক (কািরগির) এর �ন�ে� এক� কিম� গঠেনর িস�া� �হীত হয় । 

িস�া� : �টিলেযাগােযাগ �সবা সং�া� সমী�া পিরচালনা কিম� যথাশী� স�ব �েয়াজনীয় কায ��ম আর� করেব ।

বা�বায়ন : অিতির� মহাপিরচালক (কািরগির ) , উপপিরচালক (�শাসন )  । 

(৫)  ২০২০-২১  অথ �-বছেরর  জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ও অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমার ২য়  �কায়াট �ার (  অে�াবর ২০২০  -  িডেস�র
২০২০ ) �িতেবদন ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগ ��রণ �সংেগ  : 

                  সভায় �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ২০২০-২১ অথ � বছেরর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ও অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমার ২য়  �কায়াট �ার
( অে�াবর ২০২০ - িডেস�র ২০২০ ) বা�বায়ন স�েক� আেলাচনা হয় । আেলাচনা �মাতােবক ২য় �কায়াট �ার �িতেবদন ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগ  ৭
জা�য়াির ২০২১ ি�:  মে� ��রেণর িনেদ �শনা �দান করা হয় । 

িস�া�  : ২০১৯-২০  অথ � বছেরর  জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ও অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা  ২য়  �কায়াট �ার  �িতেবদন  ৭ জা�য়াির ২০২১ এর
মে� ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগ ��রণ করা হেব । 

বা�বায়েন : ��াচার �ফাকাল পেয়� কম �কত�া । 

সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষনা কেরন । 

 

 
 

�মাঃ মহিস�ল আলম 
 মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৫.০০২.১৮.৯৮ তািরখ: 
 ২৭ িডেস�র ২০২০

১২ �পৗষ ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 ১) ��সিচব (িনরী�া) ও ��াচার �ফাকাল পেয়�, , ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ ।

 ২) অিতির� মহাপিরচালক, �শাসন ও অথ �, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
 ৩) অিতির� মহাপিরচালক, কািরগির, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 ৪) পিরচালক (অিতির� দািয়�), �শাসন অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
 ৫) উপপিরচালক, অথ � অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 ৬) উপপিরচালক, �শাসন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
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৭) উপপিরচালক, আই�ইউ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৮) উপপিরচালক, �টিলকম িনরাপ�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 
 

�মাঃ মিফজ উি�ন 
উপপিরচালক


