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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
ইউএসওএফ �ব�াপনা 

৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

 

 

ন�র ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৫.০০২.১৮.৫৩ তািরখ: 
১৩ �ন ২০২১

৩০ �জ�� ১৪২৮

সভার �না�শ

িবষয়: �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ�হেণ অ�ি�ত� সভায় �যাগদান �সংেগ ।

         
           �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২০২০-২১ অথ �বছের জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েন �হীত কম �পিরক�না�েম �শাসন �িত�ার িনিম�

অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ�হেণ এক সভা আগামী ১৬ �ন ২০২১ ি�: �ধবার সকাল ১১.০০ ঘ�কায় মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ

অিধদ�েরর সভাপিতে� �ম িম�ং �াটফেম � অ�ি�ত হেব। 

        ZOOM Meeting ID: 6740016605

        Password �েয়াজন নাই।

        উ� সভায় যথাসমেয় অংশ�হণ করার জ� িবনীত অ�েরাধ করা হেলা।  

 

        আেলাচ��চী:

             ১। িবগত (৩০ নেভ�র ২০২০ তািরেখ অ�ি�ত) সভায় �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা;

             ২। িনেয়াগ �ি�য়ার অ�গিত পয �ােলাচনা;

 ৩। পেদা�িতর ��াব ��রেণর অ�গিত পয �ােলাচনা;
 ৪। ২০২১-২০২২ অথ � বছেরর িপআরএল গামীেদর তািলকা �ড়া�করণ;
 ৫। ��ষণােদশ বািতল�ত িপআরএলগামী কম �কত�া-কম �চারীেদর যথাসমেয় িব��করণ; 
 ৬। ���া অবসের গমেণর আেবদন িন�ি�;
 ৭। িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত অিধদ�েরর কম �কত�া-কম �চািরেদর িবভাগীয় কায ��ম �হণ;
 ৮। ক�াণ তহিবল হেত অ�দান �াি�, অিজ�ত �� ম�র, পাসেপাট � নবায়ন, ��িত �সবা�াি�র আেবদন,  িব�িসএল'র িবভাগীয়/
আ�িলক কায �ালয় হেত সরাসির ��রণ না কের িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালয় মা�েম ��রণ;

            ৯। ��িসর পািনর িমটার �থেক সাব-িমটাের িবল পিরেশাধ করণ;
            ১০। িবিবধ।
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১৩-৬-২০২১
�মাঃ মিফজ উি�ন

পিরচালক
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হেলা ( �জ��তার িভি�েত নেহ ): 
১) অিতির� মহাপিরচালক, কািরগির, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২) অিতির� মহাপিরচালক, �শাসন ও অথ �, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৩) অিতির� মহাপিরচালক, �র�েলটির, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৪) �� সিচব, ��সিচব (িনরী�া)-এর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ [১ জন উপ�� �িতিনিধেক সভায় অংশ�হেণর অ�েরাধসহ]
৫) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল) [২ জন উপ�� �িতিনিধেক সভায় অংশ�হেণর
অ�েরাধসহ]
৬) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ সাবেমিরন ক�াবল �কা�ানী িলিমেটড (িবএসিসিসএল) [১ জন উপ�� �িতিনিধেক সভায় অংশ�হেণর
অ�েরাধসহ]
৭) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড [১ জন উপ�� �িতিনিধেক সভায় অংশ�হেণর অ�েরাধসহ]
৮) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড [১ জন উপ�� �িতিনিধেক সভায় অংশ�হেণর অ�েরাধসহ]
৯) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১০) পিরচালক, আইিস�, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১১) পিরচালক (অিতির� দািয়�), লাইেসি�ং ও �ািরফ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১২) উপপিরচালক, অথ � অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৩) উপপিরচালক, িনরী�া অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৪) উপপিরচালক, �িশ�ণ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৫) উপপিরচালক, �শাসন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৬) উপপিরচালক, �ািরফ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৭) উপপিরচালক, ি�েকােয়ি� এ�ােলােকশন, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৮) উপপিরচালক, ি�েকােয়ি� মিনটিরং, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৯) উপপিরচালক, লাইেসি�ং অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২০) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২১) উপপিরচালক, আই�ইউ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২২) উপপিরচালক, অ�া� সং�া অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৩) উপপিরচালক, িনেয়াগ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৪) উপপিরচালক, সম�য় (�মাবাইল) অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৫) উপপিরচালক, স�দ �ব�াপনা (�মাবাইল) অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৬) উপপিরচালক, সম�য় (িপএস�এন ও �গটওেয়) অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৭) উপপিরচালক, স�দ �ব�াপনা (িপএস�এন ও �গটওেয়) অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৮) উপপিরচালক, আইিস� পিরক�না অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৯) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র


