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

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র 
পিরক�না ও উ�য়ন

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� জা�য়াির মােসর মািসক সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
এ. িব. এম. আরশাদ �হােসন 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ০৩-০২-২০২০ ি�:
সভার সময় িবকাল ০৩:০০ ঘ�কা
�ান আইিস� অিধদ�েরর সভাক�, আইিস� টাওয়ার, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭।
উপি�িত সভায় উপি�িতর তািলকা পিরিশ� ‘ক’ �ত সং��।
            ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�েত (এিপএ) উ�� �� কায ��মস�হ যথাসমেয় বা�বায়েনর মা�েম িনধ �ািরত ল��মা�া শতভাগ
অজ�েনর িনিমে� বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� সভায় সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন।

২.০        সভাপিতর অ�মিত�েম এিপএ �ফাকাল পেয়� সভায় জানান �য, গত ২২ জা�য়াির, ২০২০ তািরেখ ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর আওতাধীন দ�র/সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর
বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র (এিপএ) ফলাবত�ক   (Feedback) সভায় অিধদ�েরর এিপএ এর বা�বায়ন অ�গিতর ষা�ািষক ��ায়ন �িতেবদন পয �ােলাচনাে� এবং �মাণক পরী�াে� ষা�ািষক
ল��মা�া�েলা ১০০% অিজ�ত হেয়েছ মেম � জানা যায়। ইেতামে� এিপএ  ষা�ািষক অজ�ন এর ��ার �ায় ৬৮% হেয়েছ এবং ��ায়ন �িতেবদন যথাযথ �মাণকসহ এিপএএমএস সফটওয়�াের
যথাসমেয় দািখল করা হেয়েছ। এছাড়াও এ অিধদ�েরর এিপএ এর �কৗশলগত ও আবি�ক উে��স�েহর িবপরীেত �য সকল কায ��েমর কম �স�াদন �চক এর ল��মা�া অ�যায়ী অিজ�ত হয়িন
�স�েলার বা�বায়ন অ�গিত িবষেয় �ফাকাল পেয়� সভায় উপ�াপন কেরন। অতঃপর সভায় এিপএেত উ�� �� কায ��মস�হ যথাসমেয় বা�বায়েনর মা�েম িনধ �ািরত ল��মা�া শতভাগ অজ�েনর
জ� িব�ািরত আেলাচনাে� িন��পভােব সংি�� শাখা/�ক�/কম �কত�াগণেক দািয়� �দােনর িস�া�/�পািরশ �িহত হয়:

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন

�চেকর মান

ল��

মা�া

অসা

ধারণ 

(১০০

%)

িস�া� এবং

ল��মা�া ১০০% অজ �েনর জ� দািয়��া� শাখা/�ক�/কম �কত �া
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কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন

�চেকর মান

ল��

মা�া

অসা

ধারণ 

(১০০

%)

িস�া� এবং

ল��মা�া ১০০% অজ �েনর জ� দািয়��া� শাখা/�ক�/কম �কত �া

[১.১] সরকাির দ�ের
দ�তা, �ত িস�া� ও
ইেলক�িনক �ব�াপনা
�বত�েনর লে�� ই-নিথ
িবষয়ক �িশ�ণ

[১.১.১] ই-নিথ �িশ�েণর �িশ�ণাথ� সং
�া

৪ ৪৫০০ অবিশ� �িশ�ণ কায ��ম িনধ �ািরত সমেয়র মে� স�� করেত হেব। 
দািয়�:

জনাব িব.এম. �বলাল �হােসন, সহকারী ��া�ামার

[১.৪] বািষ �ক কম �স�াদন
�ি�র সে� জিড়ত
কম �কত�ােদর �েনাদনা
�দান

[১.৪.১] �বেদিশক �িশ�েণ ��িরত কম �কত�া সং
�া

২ ৩ িনধ �ািরত সমেয়র মে� অিধদ�েরর এিপএ �ম উ� িবষেয় উে�াগ �হণ
করেবন।

[১.৫] মাঠপয �ােয়র কায ��ম
তদারকীেত িভিডও
কনফাের�

[১.৫.১] আেয়ািজত িভিডও কনফাের� সং
�া

৩ ২০ অবিশ� িভিডও কনফাের� িনধ �ািরত সমেয়র মে� আেয়াজন করেত হেব। 
দািয়�:

জনাব �হা�দ আলমগীর ফা�ক �চৗ�রী, �মইনেটেন� ইি�িনয়ার
[১.৬] �শখ রােসল
িডিজটাল �াব/অ�া�
িডিজটাল ই-সািভ �স
কায ��ম পিরদশ �ন

[১.৬.১] পিরদশ �ন�ত �াব সং
�া

৩ ৫০০ অিধদ�েরর কম �কত�াগণ ও অিধদ�েরর �ক� পিরচালকগণ
এবং  অিধদ�েরর মাঠপয �ােয়র ��া�ামার ও সহকারী ��া�ামারগণ
িনয়িমতভােব �শখ রােসল িডিজটাল �াব পিরদশ �ন কের িনধ �ািরত সমেয়র
মে� ল��মা�া অজ�ন করেবন।
দািয়�:

জনাব তাসেনাভা �চৗ�রী, সহকারী ��া�ামার
[১.৭] �কে�র স�া�তা
সমী�া (Feasibility
Study) স�� করা
(িডিজটাল কনেট� িশ�
স��করণ �ক� / �সবা,
কম �সং�ান ও �িশ�ণ
�স�ার �াপন �ক� (�সট
�স�ার) / উপ�লীয় �ীপ ও
হাওর অ�েল ত� ও
�যাগােযাগ ��ি� উ�য়ন
�ক�)

[১.৭.১] স���ত স�া�তা সমী�া সং
�া

৩ ২ অিধদ�েরর ��ািবত “Digitalization of Island, Haor and
Beel” শীষ �ক �কে�র Feasibility Study িনধ �ািরত সমেয়র মে�
স�� করেত হেব। 
দািয়�:

জনাব �মাহাঃ মা�ম িব�াহ, িসে�মস �ােনজার
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কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন

�চেকর মান

ল��
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[২.২] জাতীয় ও
আ�জ�ািতক পয �ােয়র সভা/
�সিমনার/ ওয়াক�সপ
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত সভা/�সিমনার /ওয়াক�সপ সং
�া

৩ ১০ ২০১৯-২০ অথ �বছের অিধদ�েরর �ক�/শাখা �থেক �য সকল �সিমনার
অ�ি�ত হেয়েছ তার তািলকা িদেত হেব।
দািয়�:

জনাব এস. এম. আই�ল ইসলাম, সহকারী ��া�ামার 

অিধদ�েরর সকল শাখা �থেক  অবিশ�  জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয �ােয়র
সভা/ �সিমনার এর পিরক�না  ��ত কের এিপএ  �ম �ধান �ক জানােত
হেব।

দািয়�:

১। জনাব �হা�দ আলমগীর ফা�ক �চৗ�রী, �মইনেটেন� ইি�িনয়ার
২। জনাব �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী ��া�ামার
৩। জনাব �মাঃ শরী�ল ইসলাম,
সহকারী পিরচালক (অথ �)
৪। জনাব �মাঃ �সিলম উল আলম, সহকারী ��া�ামার

[২.৩] ত� ও �যাগােযাগ
��ি� স�সারেন িবিভ�
ইেভ� আেয়াজন (উ�য়ন
�মলা/িবিপও/ই�ারেনট
স�াহ/��া�ািমং কনেট�)

[২.৩.১] আেয়ািজত ইেভ� সং
�া

৩ ২ কম �স�াদন �চক ২.৩.১ ও ২.৩.২ ল�মা�া অজ�েনর িনিমে� জাতীয় িশ�
িদবস, জাতীয় হাই�ল ��া�ািমং কনেট�, �রাব�� �িতেযািগতা, িবিপও
সািমট ইত�ািদ িবিভ� ইেভ� 
মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ �শনা �মাতােবক আেয়াজেনর উে�াগ �হণ
 করেত হেব।
দািয়�:

জনাব �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী ��া�ামার

[২.৩.২] অংশ�হণকারী �িত�ান সং
�া

১ ৮

[২.৪] ��মািসক
িনউজেলটার �কাশনা

[২.৪.১] ��মািসক িনউজেলটার �কািশত সং
�া

২ ৪ িনধ �ািরত সমেয়র মে�ই আেরা ০২� িনউজেলটার �কাশ করেত হেব।
দািয়�:

জনাব িব.এম. �বলাল �হােসন, সহকারী ��া�ামার
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[২.৫] ৬৪� �জলায় �ণগত
িশ�ার মােনা�য়েন ও
আইিস�র ন�ন ন�ন
িবষেয় উদ��করণ িবষয়ক
সভা/�সিমনার

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা/�সিমনার সং
�া

২ ৬৪ িদনাজ�র ও টা�াইল �জলায় “িশ�ার �ণগত মােনা�য়েন �শখ রােসল
িডিজটাল �াব এর �িমকা ও করণীয়” শীষ �ক �সিমনার অ�ি�ত হেয়েছ।
অবিশ� ৬২ �জলায় �সিমনার আেয়াজেনর জ� �সিমনােরর িবষয় িনধ �ারণ
কের �য় িববরণীসহ �জলা পয �ায় বােজট বরা� িদেত হেব। অিতির�
মহাপিরচালক ও পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)  এর সােথ আেলাচনা
কের �সিমনােরর িবষয় িনধ �ারণ করেত হেব।
দািয়�:

১। জনাব �মাঃ শরী�ল ইসলাম,
সহকারী পিরচালক (অথ �)

[৩.১] সরকাির িবিভ�
দ�েরর িবিভ� পয �ােয়র
কম �কত�ােদর / কম �চারীেদর
দ�তা �ি�র লে�� ICT
এর িবিভ� িবষেয় �িশ�ণ
�দান

[৩.১.১] �িশ�ণাথ� সং
�া

২ ৩০০ অবিশ� ল��মা�া অজ�েন ICT এর িবিভ� িবষেয় �িশ�ণ �দােনর
িনিম� িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা �থেক �ত �িশ�েণর উে�াগ �হণ করেত
হেব।
দািয়�:

জনাব �হা�দ আলমগীর ফা�ক �চৗ�রী, �মইনেটেন� ইি�িনয়ার

[৪.২] স�িব��
িছটমহল�� এলাকায়
০১� �িবধাজনক �ােন
িডিজটাল �স�ার (আইিস�
িরেসাস � �স�ার) �াপন

[৪.২.১] �ািপত িডিজটাল �স�ার (আইিস� িরেসাস � �স�ার) সং
�া

১ ১ িডিজটাল �স�ার �াপেনর কায ��ম যথাসমেয় স�� করেত হেব।
দািয়�:

জনাব �মাঃ িদদা�ল কািদর, সহকারী �ক� পিরচালক,
“স� িব�� িছটমহল�েলােত আইিস� �িশ�ণ ও অবকাঠােমা �াপন”
কম ��িচ

[৫.১] অিধদ�েরর সকল
কম �কত�া/কম �চািরেদর
�িশ�ণ ডাটােবজ �তির

[৫.১.১] �তির�ত ডাটােবজ তা
িরখ

২ ২৫-০৫-
২০২০

িনধ �ািরত সমেয়র মে� �িশ�ণ ডাটােবজ �াটফম � �তরীর কায ��ম স��
করেত হেব।
দািয়�:

জনাব �মাহাঃ মা�ম িব�াহ, িসে�� স �ােনজার
[৫.২] �ানিভি�ক অিফস
�িত�ার লে� আইিস�
অিধদ�েরর লাইে�রী
আ�িনকরেণর জ�
লাইে�রী �ােনজেম�
সফটওয়�ার ভাষ �ণ -২ �তরী

[৫.২.১] �তির�ত সফটওয়�ার তা
িরখ

৩ ১৫-০৫-
২০২০

লাইে�রী �ােনজেম� সফটওয়�ার ভাষ �ণ -২ �তরী জ� RFQ অিফস
আেদশ জাির করেত হেব। �ভ�র িনব �াচন কের �ভ�র �িত�ানেক আগামী
�ফ�য়াির, ২০২০ তািরেখর মে� লাইে�রী �ােনজেম� সফটওয়�ার এর
কায ��েমর উপর ��েজে�শন �দান করেত হেব। িনধ �ািরত সমেয়র মে�
 লাইে�রী �ােনজেম� সফটওয়�ার ভাষ �ণ -২ �তরী স�� করেত হেব।
দািয়�:

১। গ�ত �ম

২। জনাব আন�ম িরয়াসাত, সহকারী ��া�ামার
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কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন

�চেকর মান

ল��

মা�া

অসা

ধারণ 

(১০০

%)

িস�া� এবং

ল��মা�া ১০০% অজ �েনর জ� দািয়��া� শাখা/�ক�/কম �কত �া

[১.১] দ�র/সং�ায় ই-
ফাইিলং প�িত বা�বায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ �বহার % ১ ১০০ অিধদ�েরর সকল কম �কত�ােক শতভাগ ই-নিথ �বহার করেত হেব। 
দািয়�:

জনাব িব.এম. �বলাল �হােসন, সহকারী ��া�ামার
[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িন�ি��ত % ১ ৭০ অিধদ�েরর সকল কম �কত�ােক শতভাগ ই-নিথেত নিথ িন�� করেত হেব।

দািয়�:

জনাব িব.এম. �বলাল �হােসন, সহকারী ��া�ামার
[১.২] দ�র/সং�াক��ক
িডিজটাল �সবা চা� করা

[১.২.১] ��নতম এক� ন�ন িডিজটাল �সবা চা��ত তা
িরখ

১ ১৫-০২-২
০২০

�শখ রােসল িডিজটাল �াব মিনটিরং ড�াশ �বাড � �ক অিধদ�েরর এক�
ন�ন িডিজটাল �সবা িহেসেব িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা �থেক িনধ �ািরত
সমেয়র মে� অিফস আেদশ জাির কের উ� �সবা চা� করেত হেব।
�মাণকসহ এ সং�া� ত� সহকারী ��া�ামার জনাব িরয়াসাত রায়হান �র
দািখল করেবন। 
দািয়�:

১। জনাব �মাঃ িদদা�ল কািদর, �নটওয়াক� ইি�িনয়ার
২। জনাব িরয়াসাত রায়হান �র, সহকারী ��া�ামার
৩। জনাব আন�ম িরয়াসাত, সহকারী ��া�ামার

[১.৩] দ�র/সং�াক��ক
উ�াবনী উে�াগ/�� উ�য়ন
�ক� বা�বায়ন

[১.৩.১] ��নতম এক� ন�ন উ�াবনী উে�াগ/�� উ�য়ন
�ক� চা��ত

তা
িরখ

১ ১১-০৩-
২০২০

অিধদ�েরর সািব �ক কায ��ম �দশ �িনর জ� KIOSK �মিশন �াপন অথবা
Connect DoICT (Mobile APP) এক� ন�ন উ�াবনী উে�াগ/
�� উ�য়ন �ক� বা�বায়ন িহেসেব �দখােত হেব। জনাব �মাঃ িদদা�ল

কািদর, �নটওয়াক� ইি�িনয়ার িনধ �ািরত সমেয়র মে� এ সং�া� অিফস
আেদশ জাির করেবন। 
দািয়�:

জনাব �মাঃ িদদা�ল কািদর, �নটওয়াক� ইি�িনয়ার
[১.৪] �সবা সহিজকরণ [১.৪.২] �সবা সহিজকরণ অিধে�ে� বা�বািয়ত তা

িরখ
০.৫ ১৫-০৪-২

০২০
িনধ �ািরত সমেয়র মে� �সবা সহিজকরণ অিধে�ে� বা�বায়ন করেত হেব।
দািয়�:

জনাব �মাঃ িদদা�ল কািদর, �নটওয়াক� ইি�িনয়ার
[১.৬] �� পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ �দান

[১.৬.২] িনেয়াগ �দান�ত % ০.৫ ৮০ ল��মা�া অজ�েনর জ� অিধদ�েরর আউটেসািস �ং এর িনেয়াগ �দখােত
হেব।
দািয়�:

জনাব �মাঃ সাি�র হাসান �রাদ,
সহকারী পিরচালক (�শাসন)
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কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন

�চেকর মান

ল��

মা�া

অসা

ধারণ 

(১০০

%)

িস�া� এবং

ল��মা�া ১০০% অজ �েনর জ� দািয়��া� শাখা/�ক�/কম �কত �া

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িন�ি�

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িন�ি��ত % ১ ১০০ মামলাস�হ �ত িন�ি�র জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব। 
দািয়�:

জনাব �হা�দ এরশাদ �হাসাইন, 
সহকারী পিরচালক (�সবা)

[১.৮] ত� বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল ত� হালনাগাদ�ত % ১ ১০০ বািষ �ক কম �স�াদন �ি�, জাতীয় ��াচার �কৗশল, ইেনােভশন
কম �পিরক�না ও অ�া� িবষয় অ�যায়ী সকল ত� অিধদ�েরর ত�
বাতায়েন  িনয়িমত হালনাগাদ  করেত হেব।
দািয়�:

জনাব �মাঃ আলমাছ �হােসন, ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর
[২.১] বািষ �ক কম �স�াদন
�ি� বা�বায়ন

[২.১.১] সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা সং�া� �িশ�ণসহ
অ�া� িবষেয় �িশ�ণ আেয়ািজত

জন
ঘ
�া

১ ৬০ অিধদ�েরর সকল কম �কত�া/কম �চািরেদর িবিভ� িবষেয়  �শাসন শাখা, অথ �
শাখা, পিরক�না ও উ�য়ন শাখা এবং িসে�ম ও �িশ�ণ �থেক আেয়ািজত
�িশ�েণর জনঘ�াসহ �িতেবদন ��মািসক িভি�েত এিপএ �ফাকাল পেয়�
এর িনকট দািখল করেত হেব। 
দািয়�:

১। জনাব �মাঃ �লতান মাহ�দ, ডাটােবজ এ�াডিমিনে�টর (পিরক�না ও
উ�য়ন)
২। জনাব �হা�দ আলমগীর ফা�ক �চৗ�রী, �মইনেটেন� ইি�িনয়ার
(িসে�ম ও �িশ�ণ)
৩। জনাব �মাঃ শরী�ল ইসলাম, সহকারী পিরচালক (অথ �)
৪। জনাব তাসেনাভা �চৗ�রী, সহকারী ��া�ামার, (�শাসন)

[২.২] জাতীয় ��াচার
�কৗশল ও ত� অিধকার
বা�বায়ন

[২.২.১] জাতীয় ��াচার কম �পিরক�না বা�বািয়ত % ১ ১০০ অিধদ�েরর ২০১৯-২০ অথ �বছেরর  জাতীয় ��াচার কম �পিরক�নার
ল��মা�া িনধ �ািরত সমেয়র মে� যথাযথভােব স�� করেত হেব।
দািয়�:

জাতীয় ��াচার কম �পিরক�নায় উে�িখত দািয়� �া� কম �কত �াগণ

[২.৩] অিভেযাগ �িতকার
�ব�া বা�বায়ন

[২.৩.১] িনিদ �� সমেয়র মে� অিভেযাগ িন�ি��ত % ০.৫ ১০০ িনিদ �� সমেয়র মে� অিভেযাগ িন�ি� করেত হেব 
দািয়�:

জনাব হাসান �নামানী আলভী, সহকারী ��া�ামার
[২.৩.২] অিভেযাগ িন�ি� সং�া� মািসক �িতেবদন
ম�ণালেয় দািখল�ত

সং
�া

০.৫ ১২ িনধ �ািরত সমেয়র মে� অিভেযাগ িন�ি� সং�া� মািসক �িতেবদন
আইিস� িবভােগ ��রণ করেত হেব।
দািয়�:

জনাব হাসান �নামানী আলভী, সহকারী ��া�ামার
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কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন

�চেকর মান

ল��

মা�া

অসা

ধারণ 

(১০০

%)

িস�া� এবং

ল��মা�া ১০০% অজ �েনর জ� দািয়��া� শাখা/�ক�/কম �কত �া

[২.৪] �সবা �দান �িত�িত
হালনাগাদকরণ ও
বা�বায়ন

[২.৪.১] �সবা �দান �িত�িত হালনাগাদ�ত % ১ ৯০ অিধদ�েরর  িস�েজন চাট �ার হালনাগাদ করার জ� গ�ত কিম� িনয়িমত
অিধদ�েরর িস�েজন চাট �ার হালনাগাদ কের ��মািসক িভি�েত �িতেবদন
এিপএ �ফাকাল পেয়� এর িনকট দািখল করেবন  এবং ওেয়বসাইট
এ�াডিমিনে�টর হালনাগাদ িস�েজন চাট �ার ওেয়বসাইট এ �কাশ করেবন।
দািয়�:

১।গ�ত িস�েজন চাট �ার কিম�

২। জনাব �মাঃ আলমাছ �হােসন, ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর
[২.৪.২] িনধ �ািরত সমেয় ��মািসক বা�বায়ন �িতেবদন
ম�ণালেয় দািখল�ত

সং
�া

০.৫ ৪ িনধ �ািরত সমেয়র মে� িস�েজন চাট �ার এর ��মািসক বা�বায়ন �িতেবদন
আইিস� িবভােগ ��রণ করেত হেব এবং ওেয়বসাইট এ �কাশ করেত হেব।
দািয়�:

 জনাব তাসেনাভা �চৗ�রী, সহকারী ��া�ামার, (�শাসন)
[৩.১] বােজট বা�বায়েন
উ�য়ন

[৩.১.২] ��মািসক বােজট বা�বায়ন �িতেবদন দািখল�ত সং
�া

০.৫ ৪ িনধ �ািরত সমেয়র মে� ��মািসক বােজট বা�বায়ন এর �িতেবদন আইিস�
িবভােগ ��রণ করেত হেব এবং ওেয়বসাইট এ �কাশ করেত হেব।
দািয়�:

জনাব এস. এম. আই�ল ইসলাম, সহকারী ��া�ামার
[৩.৩] অিডট আপি�
িন�ি� কায ��েমর উ�য়ন

[৩.৩.২] অিডট আপি� িন�ি��ত % ০.৫ ৫০ িনধ �ািরত সমেয়র মে� অিডট আপি� িন�ি� কের ল��মা�া অজ�ন করেত
হেব।
দািয়�:

জনাব এস. এম. আই�ল ইসলাম, সহকারী ��া�ামার
[৩.৪] �াবর ও অ�াবর
স�ি�র হালনাগাদ
তািলকা ��ত করা

[৩.৪.১] �াবর স�ি�র তািলকা হালনাগাদ�ত তা
িরখ

০.৫ ০৩-০২-
২০২০

িনধ �ািরত সমেয়র মে� �াবর স�ি�র তািলকা হালনাগাদ করেত হেব।
দািয়�:

জনাব হাসান �নামানী আলভী, সহকারী ��া�ামার

[৩.৪.২] অ�াবর স�ি�র তািলকা হালনাগাদ�ত তা
িরখ

০.৫ ০৩-০২-
২০২০

িনধ �ািরত সমেয়র মে� অ�াবর স�ি�র তািলকা হালনাগাদ করেত হেব।
দািয়�:

জনাব হাসান �নামানী আলভী, সহকারী ��া�ামার

৩.০       অতঃপর সভাপিত মেহাদয় ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র কায ��মস�েহর ল��মা�া যথাযথভােব িনধ �ািরত সমেয়র মে� স�� করা এবং �মাণকস�হ সংর�ণ
করার অ�েরাধসহ সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।
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এ. িব. এম. আরশাদ �হােসন 
মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৬.১৬.০০২.১৭.১৬ তািরখ: 
০৯ �ফ�য়াির ২০২০

২৬ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২) িসে�ম �ােনজার, িসে�� স �ােনজার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৩) পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৪) পিরচালক, অথ � ও �শাসন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৫) উপ-পিরচালক, অথ �, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৬) উপ-পিরচালক, �শাসন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৭) উপ-পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৮) �মইে�েন� ইি�িনয়ার, িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা-২, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৯) ��া�ামার (সং��), িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১০) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১১) �নটওয়াক� ইি�িনয়ার, পিরক�না ও উ�য়ন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১২) সহকারী পিরচালক, �শাসন শাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১৩) সহকারী পিরচালক, �সবা শাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১৪) সহকারী পিরচালক, অথ � শাখা , ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১৫) সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১৬) সহকারী ��া�ামার (সং��), �শাসন শাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১৭) সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১৮) সহকারী ��া�ামার (সং��), �শাসন শাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
১৯) সহকারী ��া�ামার (সং��), �শাসন শাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২০) সহকারী ��া�ামার (সং��), অথ � শাখা , ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২১) সহকারী ��া�ামার (সং��), অথ � শাখা , ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২২) সহকারী ��া�ামার, পিরক�না ও উ�য়ন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২৩) সহকারী ��া�ামার, পিরক�না ও উ�য়ন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
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২৪) সহকারী ��া�ামার, পিরক�না ও উ�য়ন শাখা-৩, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২৫) সহকারী ��া�ামার, পিরক�না ও উ�য়ন শাখা-২, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২৬) সহকারী ��া�ামার, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২৭) ডাটােবজ অ�াডিমিনে�টর, পিরক�না ও উ�য়ন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র

 

ড. �ভিনসা রি�� 
উপ-পিরচালক


