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

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র 
�শাসন শাখা

অে�াবর/২০২০ ি��া� মােস অ�ি�ত মািসক সম�য় সভার কায �িববরণী

সভাপিত
এ. িব. এম. আরশাদ �হােসন 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ১৫/১০/২০২০ ি��া�, �হ�িতবার
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ�কা
�ান অিধদ�েরর সভাক� (১১ তলা, �ম ন�রঃ ১১০৩)
উপি�িত আইিস� অিধদ�েরর সকল কম �কত�া

             সভাপিত সভায় উপি�ত সকলেক �েভ�া জানান। সভার ��েতই জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �র কিন� �� �শখ
রােসেলর জ�িদন উপলে�� ১৮ অে�াবরেক �শখ রােসল িদবস িহেসেব উ� যাপেনর িনিম� ১৮ অে�াবর ২০২০ তািরেখ আেলাচনা ও �দায়া
মাহিফেলর আেয়াজন করার িবষেয় আেলাচনার পাশাপািশ ১৫ আগে� শাহাদাত বরণকারী সকেলর আ�ার মাগেফরাত কামনা কেরন। িতিন
সময়া�বিত�তার উপর �জার �দন এবং “সময়মত অিফেস আিস, সমেয়র �চেয় �বিশ কাজ কির” ��াগান� �মেন �েত�কেক স�ক সমেয়
অিফেস উপি�ত হওয়ার জ� িনেদ �শনা �দান কেরন এবং সকেলর ��তা কামনা কের সহকারী পিরচালক (�শাসন)-�ক সভার কায ��ম ��
করার অ�েরাধ কেরন। িনেদ �শনা �মাতােবক সহকারী পিরচালক (�শাসন) জনাব �মাঃ সাি�র হাসান �রাদ িবগত সভার কায �িববরণী পেড়
�নান এবং কায �িববরণী� সকেলর স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর িতিন সভার কায �প� উপ�াপন কেরন। 
২।       সব �েশষ সম�য় সভার কায �িববরণী এবং অ�গিত �িতেবদন স�িলত কায �প� পয �ােলাচনাে� গত সভায় �হীত িস�া� স�েহর বা�বায়ন
অ�গিত, অিধশাখা/শাখা, �ক� অ�যায়ী পয �ােলাচনা এবং আেলাচ��িচ অ�যায়ী সংি�� কম �কত�াগণ আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন। িব�ািরত
আেলাচনা �শেষ িন�বিণ �ত িস�া�স�হ �হণ করা হয়ঃ
৩।  �শাসন ও �সবা শাখা
�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�
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�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৩
.১

কেরানাকালী
ন
(�কািভড-১৯
ভাইরাস)
অিফস �ব�া

i)ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯)
�েয �াগকালীন সমেয় সরকােরর �া��িবিধ ও িবিভ� শত�াবলী �মেন ��ুভােব
পিরচালনা িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।
ii) ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�ের কম �রত কম �কত�া/কম �চারীেদর
কেরানাভাইরাস (�কািভড-১৯) �েয �াগ পিরি�িত �মাকািবলার (�কহ যিদ
কেরানাভাইরাস (�কািভড-১৯) আ�া� হন, তাহেল ত�র �খ�জ �নয়া, �েয়াজনীয়
সহেযািগতা ও সােপাট � �দয়া ইত�ািদ) িনিম� গ�ত টীম/কিম� কাজ করেছ
এবং আইিস�অিধদ�েররেকািভড-১৯ আ�া� কম �কত�া/কম �চারীগেণর সারে�প
িন��প মেম � সভায় আেলাচনা হয়:
�মাট আ�া� :৩৯
�মাট �� :৩৪
�মাট অ�� :৫
�মাট ��� :০
চলিত মােস আ�া� :৫
iii) সভাপিত ৮িবভােগর দািয়��া� ৮জন কম �কত�ােক িবভাগ িভি�কভােব
কেরানাভাইরাস (�কািভড-১৯) আ�া� কম �কত�া/কম �চারীেদর �খ�জ-খরব �নয়ার
পরামশ � �দান কেরন। 

i) ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯)
�েয �াগকালীন সমেয় সরকােরর
�া��িবিধ �মেন সকাল ৯টায় অিফেস
উপি�িত িনি�ত করেত হেব ও িবিভ�
শত�াবলী যথাযথ অ�সরণ কের ��ুভােব
পিরচালনার সকল উে�াগ �হণ করেত
হেব।
দািয়�:
১। ‘কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯)
�েয �াগকালীন সমেয় অিফস
মিনটিরং’ �ম/গ�ত কিম�।
২। সহকারী পিরচালক (�সবা), �ফাকা�
পেয়� কম �কত�া
ii) �িত মােসর সম�য় সভায় ত� ও
�যাগােযাগ ��ি� অিধদ�ের কম �রত
কম �কত�া/কম �চারীেদর কেরানাভাইরাস
(�কািভড-১৯)
আ�াে�র সারসংে�প উপ�াপন করেত
হেব। 
দািয়�:
জনাব �মাঃ আিশক আকবর, ডাটা এি� /
কে�াল �পারভাইজার।
iii) ৮িবভােগর দািয়��া� ৮জন
কম �কত�ােক িবভাগ িভি�কভােব
কেরানাভাইরাস (�কািভড-১৯) আ�া�
কম �কত�া/কম �চারীেদর �খ�জ-খরব িনেত
হেব। 

৩
.
২

ডাক/ প�ািদ �ব �বত� মােসর প� �াি� ও িন�ে�র ছক (পিরিশ�-ক) িবষেয় সভায় িনেমা�
আেলাচনা হয়। 
 ১।সিচবালয় িনেদ �শমালা-২০১৪ এর আেলােক প�ািদ �ত িন�ি�র িবষেয়
আেলাচনা হয়।
 ২। অিধদ�েরর আওতাধীন �ক�স�হ এবং �িত� শাখা িনধ �ািরত ছক �মাতােবক
প� �াি�, প� জাির, অিন�� পে�র সং�াএবংঅিন�� প� থাকেল �িত�
অিন�� পে�র কারণসহ তার িববরণ ইত�ািদ উে�খ�ব �ক �িতেবদন আকাের মাস
�শেষ পরবত� মােসর ০১ তািরেখর মে� �শাসন শাখায় হাড � কিপ ও
সফটকিপ িমজ শারিমন �লতানা, উ�মান সহকারী বরাবর ��রেণর িবষেয়
আেলাচনা হয়।
 
 

১।সিচবালয় িনেদ �শমালা-২০১৪ এর
আেলােক প�ািদ �ত িন�ি�র �ব�া
িনেত হেব।
 ২। অিধদ�েরর আওতাধীন �ক�স�হ
এবং �িত� শাখা িনধ �ািরত ছক
�মাতােবক প� �াি�, প� জাির, অিন��
পে�র সং�াএবংঅিন�� প� থাকেল
�িত� অিন�� পে�র কারণসহ তার
িববরণ ইত�ািদ উে�খ�ব �ক �িতেবদন
আকাের মাস �শেষ পরবত� মােসর ০১
তািরেখর মে� �শাসন শাখায় হাড � কিপ
ও সফটকিপ িমজ শারিমন
�লতানা, উ�মান সহকারী বরাবর ��রণ
করেবন।
দািয়�ঃ
 ১। শাখা-অিধশাখা �ধানগণ
 ২। সহকারী পিরচালক (�শাসন)
 ৩। উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা
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�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৩
.
৩

�িতেবদন/
িরেপাট �  

i) �ক� দ�রসহ সকল শাখা-অিধশাখােক িনজ িনজ মািসক/��মািসক/ষা�ািসক/
বািষ �ক �িতেবদন িনধ �ািরত সমেয়র মে� �শাসন শাখায় ��রেণর িবষেয়
আেলাচনা হয়।
 ii) িবিভ� মািসক �িতেবদন/িরেপাট � �িত মােসর ০৩ তািরেখর মে�, এছাড়া
জাতীয় সংসদ সংি�� চািহত �ে�া�র স�হ এবং আইিস� িবভােগর চািহদা
�মাতােবক িবিভ� ত�ািদ ��রেণর িনিম� আবি�কভােব িনিদ �� সমেয়র �েব �
নিথেত উপ�াপন এবং সেব �া� সতক�তার সিহত িন� �লভােব ��রণ করেত হেব
মেম � িনেদ �শ �দান কেরন।

i) �ক� দ�রসহ সকল শাখা-অিধশাখােক
িনজ িনজ মািসক/��মািসক/ষা�ািসক/
বািষ �ক �িতেবদন একই মােসর িনধ �ািরত
২৭ তািরেখর মে� �শাসন শাখায় ��রণ
িনি�ত করেত হেব।
 ii)িবিভ� মািসক �িতেবদন/িরেপাট � �িত
মােসর ০৩ তািরেখর মে�, এছাড়া জাতীয়
সংসদ সংি�� চািহত �ে�া�র স�হ এবং
আইিস� িবভােগর চািহদা �মাতােবক
িবিভ� ত�ািদ ��রেণর িনিম�
আবি�কভােব িনিদ �� সমেয়র �েব �
নিথেত উপ�াপন এবং সেব �া� সতক�তার
সিহত িন� �লভােব ��রণ িনি�ত করেত
হেব।
 দািয়�:
 ১। উপ-পিরচালক (অথ �/ �শাসন/
পিরক�না ও উ�য়ন)
 ২। শাখার কম �কত�াগণ
 ৩। �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক
আহেমদ, সহকারী ��া�ামার, �শাসন
 ৪। জনাব তাসেনাভা �চৗ�রী, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা
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ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৩
.৪

শাখা-
অিধশাখা
পিরদশ �ন

শাখা-অিধশাখাপিরদশ �ন িরেপাট �
�
ম.

কম �কত�ার নাম ও পদিব �সে��র/২০ মােস পিরদশ �ন�ত শাখা সব �েশষ পিরদশ �ন ম��

১। জনাব �মাঃ �রজাউল মাক�দ
জােহদী
  (��সিচব)
  অিতির� মহাপিরচালক

-

২৭/০৮/২০২০
 অথ � শাখা

২। জনাব �মাহা�দ �ৎ�র
রহমান
  (উপসিচব)
  পিরচালক (পিরক�না ও
উ�য়ন)

-
৩১/০৮/২০২০
পিরক�না ও উ�য়ন
শাখা

৩। জনাব �মাহা�দ আ�ল হােশম
  (উপসিচব)
  পিরচালক (অথ � ও �শাসন)

২১/০৯/২০২০ অথ � শাখা এবং ২৪/০৯/২০
�শাসন শাখা

-
�িতেবদন পাওয়া
িগেয়েছ।

৪। জনাব �মাঃ িফেরাজ সরকার
  (িসিনয়র সহকারী সিচব)
  উপ-পিরচালক (অথ �)

২০/০৯/২০২০
  অথ � শাখা

০৪/০৬/২০২০
  অথ � শাখা

�িতেবদন পাওয়া
িগেয়েছ।

৫। ড. �ভিনসা রি��
  (উপসিচব)
  উপ-পিরচালক (পিরক�না ও
উ�য়ন)

২৮/০৯/২০২০
  পিরক�না ও উ�য়ন শাখা-২

০১/০৬/২০২০
  পিরক�না ও উ�য়ন
শাখা-৩

�িতেবদন পাওয়া
িগেয়েছ।

৬। �মাঃ আিম�ল ইসলাম
  (উপসিচব)
  উপ-পিরচালক (�শাসন)

-
২৬/০৮/২০২০
  �শাসন শাখা

৭। জনাব �মাহাঃ মা�ম িব�াহ
  িসে�মস �ােনজার

২৯/০৯/২০২০
  িসে�ম ও �িশ�ণ

০১/০৬/২০২০
  িসে�ম ও �িশ�ণ-১

�িতেবদন পাওয়া
িগেয়েছ।

আেলাচনা ও িস�া�ঃ
i) িসে�মস �ােনজার, উপ-পিরচালক �িত ০৩ মােস ত�র অধীন� শাখাস�হ; পিরচালক �িত ০৩ মােস ত�র অধীন�
��নতম ০২ � শাখা এবং অিতির� মহাপিরচালক �িত ০৩ মােস ��নতম ০২ � শাখা-অিধশাখা একবার কের পিরদশ �ন
করেবন মেম � সভাপিত িনেদ �শনা �দান কেরন।
ii) পিরদশ �ন গাইডলাইন অ�যায়ী শাখা-অিধশাখা পিরদশ �ন কের পরবত� মােসর ০১ তািরেখর মে� �িতেবদন �শাসন
শাখায় হাড � কিপ (িমজ শারিমন �লতানা, উ�মান সহকারী) ও সফটকিপ (ই-
�মইলঃ doict.reports@gmail.com) ��রণ করেবন।
ii) সভাপিত �িতমােসর শাখা-অিধশাখা পিরদশ �ন �িতেবদেনর �পািরশস�হ বা�বায়েনর পরামশ � �দান কেরন। 
iii) �িতমােসর শাখা-অিধশাখা পিরদশ �ন �িতেবদেনর �পািরশস�হ বা�বায়ন হে�। 
দািয়�ঃ
১। শাখা/অিধশাখা �ধানগণ
২। সহকারী পিরচালক (�শাসন)
৩। জনাব তাসেনাভা �চৗ�রী, সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা।
৪। উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা।

৩
.
৫

�জলা ও
উপেজলা
পয �ােয়র
কম �কা�
পয �েব�ণ ও
পিরদশ �ন

�সে��র/২০২০ ি��া� মােসর �জলা ও উপেজলা কায �ালয় পিরদশ �ন িরেপাট �

�
মঃ

কম �কত�ার
নাম ও
পদিব

সং
�

পিরদ
শ �ন�
ত
�জলা
/
উপজ
লার
নাম

পিরদশ �ন�ত �িত�ােনর নাম

�িত
�বদ
�নর
সং
�া
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ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

১
।

জনাব এ.
িব. এম.
আরশাদ
�হােসন
মহাপিরচাল
ক
(অিতির�
সিচব)

০
৩

রং�র
সদর,
রং�র

১। দশ �না িব.এন �ল এ� কেলজ, রং�র
২। আন�েলাক মহািব�ালয়, রং�র
এছাড়া িতিন স� িব�� িছটমহল�েলােত আইিস� �িশ�ণ এবং অবকাঠােমা �াপন শীষ �ক
কম ��িচর আওতায় �িড়�াম �জলার �লবাড়ী উপেজলায় “Digital Service
Employment & Training Center (D-SET)” �াপন কায ��ম পিরদশ �ন কেরন।
উে�া�ােদর  সা�াৎকার �হণ কেরন। 

�িত
�বদন
৩�

২
।

জনাব �মাঃ
�রজাউল
মাক�দ
জােহদী
 
(��সিচব)
  অিতির�
মহাপিরচাল
ক

- - - -

৩
।

জনাব
�মাহা�দ
�ৎ�র
রহমান
 
(উপসিচব)
  পিরচালক
(পিরক�না
ও উ�য়ন)

- - - -

৪
।

জনাব �মা
হা�দ
আ�ল
হােশম
 
(উপসিচব)
  পিরচালক
(অথ � ও
�শাসন)

- - - -

৫
।

জনাব �মাঃ
িফেরাজ
সরকার
  (িসিনয়র
সহকারী
সিচব)
  উপ-
পিরচালক
(অথ �)

- - - -
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ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৬
।

ড. �ভিনসা
রি��
 
(উপসিচব)
  উপ-
পিরচালক
(পিরক�না
ও উ�য়ন)

- - - -

৭
।

�মাঃ
আিম�ল
ইসলাম
 
(উপসিচব)
  উপ-
পিরচালক
(�শাসন)

- - - -

৮
।

জনাব
�মাহাঃ
মা�ম
িব�াহ
  িসে�মস
�ােনজার

আেলাচনা ও িস�া�ঃ
 i) মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালক, পিরচালক (সকল), িসে�ম�  �ােনজার, উপ-পিরচালক (সকল), �ক�
পিরচালক (সকল), �ক� উপ-পিরচালক ও সহকারী �ক� পিরচালকগণ �েত�েক �িত মােস �’� কের িফ� িভিজট
করেবন এবং �ধান কায �ালেয়র অ�া� কম �কত�াগণ উ��তন ক��পে�র িনেদ �শনা �মাতােবক পিরদশ �ন করেবন। �ধান
কায �ালয়/ �ক� দ�র হেত পিরদশ �েন গমেনর �েব � �েত�ক কম �কত�া মহাপিরচালক মেহাদয়েক অবগত করেবন। (�কািভড
পিরি�িত উ�রেণর পর �িবধাজনক সমেয়)
 ii) �জলা কায �ালেয়র ��া�ামারগণ বা অিতির� দািয়��া� বা সং�ে� কম �রত সহকারী ��া�ামারগণ �িতমােস ��নতম ০২
(�ই) � উপেজলা কায �ালয় ও ০৩ (িতন) � �শখ রােসল িডিজটাল �াব পিরদশ �ন করেবন এবং উপেজলায় কম �রত সহকারী
��া�ামারগণ �িতমােস িনজ উপেজলােত �ািপত ��নতম ০৩ (িতন) � �শখ রােসল িডিজটাল �াব পিরদশ �ন করেবন ও
কমপে� ০১ (�ই) � িডিজটাল সমােবশ আেয়াজন করেবন।
 iii)  পিরদশ �নকােল পিরদশ �ন গাইডলাইন/ছক অ�সরণ করেত হেব এবং পিরদশ �ন পরবত� িতন (০৩) িদেনর মে�
আবি�কভােব �পািরশ ও মতামতসহ �িতেবদন (ই-�মইলঃ doict.visitreport@gmail.com) �শাসন
শাখায় ��রণ িনি�ত করেবন। িমজ শারিমন �লতানা, উ�মান সহকারী (�শাসন শাখা) সকল পিরদশ �ন �িতেবদন �হণ ও
সংর�ণ�ব �ক তািলকা�ি� করেবন ।
 iv) পিরচালক (অথ � ও �শাসন) এর সভাপিতে� �িত মােস জনাব তাসেনাভা �চৗ�রী, সহকারী ��া�ামার (�শাসন শাখা)
এবং জনাব �মাঃ �মাজােহ�ল ইসলাম, �শাসিনক কম �কত�া-�ক িনেয় পিরদশ �ন �িতেবদন এবং �পািরশস�হ পয �ােলাচনা
সভা আেয়াজন করেবন এবং পরবত� সম�য় সভায় �িতেবদন/ কায �িববরনী উপ�াপন করেবন।
 
 
দািয়�:
 ১। সকল কম �কত�া (�ধান কায �ালয় ও মাঠ পয �ায়)।
 ২। �ক�/কম ��িচ পিরচালক (সকল)।
 ৩। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)।
 ৪। জনাব তাসেনাভা �চৗ�রী, সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা।
 ৫। �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা।
 ৬। উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা।
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ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৩
.
৬

একাদশ
জাতীয়
সংসেদর ডাক,
�টিলেযাগােযা
গ ও
ত���ি�
ম�ণালয়
স�িক�ত
�ায়ী কিম�
ও �জলা/
উপেজলা
আইিস�
কিম�র সভা

i) সকল �জলা/উপেজলায় গ�ত আইিস� কিম�র িনয়িমত সভার �না�শ,
�িতেবদন ও কায �িববরণী সংি�� মাননীয় সদ�গণেক ��রণ িনি�ত করা এবং
এ সং�া� যাবতীয় ত� ও কায �িববরণী �ধান কায �ালেয় সংর�ণ করেত সভাপিত
িনেদ �শনা �দন।
ii) মাঠ পয �ােয়র কিম�র সভায় আইিস� অিধদ�েরর কায ��মস�হ অ�� ��
করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
iii) �া� �িতেবদন/কায �িববরণী সংর�ণ এবং �পািরশস�হ বা�বায়েনর
অ�গিত িনয়িমত মিনটিরং এবং ড�াশেবাড �সহ �ণ �া� িডিজটাল িসে�ম চা�
করার িবষেয় আেলাচনা হয়।
৬৪ �জলা এবং ৪৯২ � উপেজলার কায ��েমর আপেডেটর জ� গ�ত কিম�ঃ 
০১
।

উপ-পিরচালক (�শাসন) আহবায়ক

০২
।

জনাব �মাঃ আিশক আকবর, ডাটা এি� / কে�াল �পারভাইজার।  সদ�

০৩
।

িমজ শারিমন �লতানা, উ�মান সহকারী  সদ�

০৪
।

�সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা।

সদ�
সিচব

i) সকল �জলা/উপেজলায় গ�ত আইিস�
কিম�র িনয়িমত সভার �না�শ,
�িতেবদন ও কায �িববরণী সংি�� মাননীয়
সদ�গণেক ��রণ িনি�ত করেত হেব
এবং এ সং�া� যাবতীয় ত� ও
কায �িববরণী �ধান কায �ালেয় সংর�ণ
করেত হেব।
ii) মাঠ পয �ােয়র কিম�র সভায় আইিস�
অিধদ�েরর কায ��মস�হ অ�� ��
করার উে�াগ �হণ করেত হেব। 
iii) �া� �িতেবদন/কায �িববরণী সংর�ণ
এবং �পািরশস�হ বা�বায়েনর অ�গিত
িনয়িমত মিনটিরং
এবং ড�াশেবাড �সহ �ণ �া� িডিজটাল
িসে�ম চা� করার উে�াগ �হণ করেত
হেব। 
 
 
দািয়�:
 গ�ত কিম�

৩
.৭

অিধদ�েরর
িবিভ� পেদ
িনেয়াগ ও
জনবল

এ অিধদ�েরর িবিভ� পেদ িনেয়াগ ও জনবল সং�া� িন�বিণ �ত আেলাচনা হয়ঃ
i) অিধদ�েরর �তীয় ��নীর িবিভ� পেদ িনেয়ােগর িনিম� �হীত আেবদন�েলা
�রিজ�ার��করেণর কায ��ম স�� হেয়েছ। আেবদন�েলা এক�ীকরেণর কাজ
চলমান রেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়। 
উপ� �� আেবদনস�হ �রিজ�া�� ও যাচাই-বাছাই এর িনিম� গ�ত  কিম�ঃ
০১। অিতির� মহাপিরচালক আহবায়ক
০২। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)সদ�
০৩।পিরচালক (অথ � ও �শাসন) সদ�
০৪। িসে�মস �ােনজার সদ�
০৫। উপ-পিরচালক (�শাসন) সদ� সিচব
ii) িবিপএসিস-এর মা�েম িনে�া� িনেয়াগ কায ��ম চলমানঃ
পেদর নাম পদ

সং
�া

ম��

��া�ামার (��ড
৬)

২০ 
�

আইিস� িবভােগর মা�েম �� পদস�েহ িনেয়াগ
�দােনর জ� িবিপএসিসেত প� ��রণ করা হেয়েছ।

�মইনেট�া�
ইি�িনয়ার

১ �
০৪/০৬/২০২০ তািরেখ িপএসিস ক�ক িনেয়াগ িব�ি�
�কাশ করা হেয়েছসহকারী ��া�ামার৫৯

�
সহকারী
�নটওয়�াক
ইি�িনয়ার

৬৫�
১৫/০৩/২০২০ তািরেখ িলিখত পরী�া অ�ি�ত হেয়েছ,
ফলাফল এখেনা �কািশত হয়িন।

িহসাবর�ণ
কম �কত�া

১ �
িবিপএসিসর মা�েম িনেয়াগ কায ��ম চলমান

ডাটা এি�/কে�াল
�পারভাইজার

১ �  িবিপএসিসর মা�েম ১৭/০৮/২০২০ তািরেখ িলিখত
পরী�া ফলাফল �কািশত হেয়েছ।

i) ত� ও �যাগােযাগ ��ি�
অিধদ�েরর০৮/১০/২০১৭ তািরেখর
৫৬.০৪.০০০০.০০৮.১১.০১১.১৭-১২৯৪
�ারেকর িনেয়াগ িব�ি�র আেলােক
�তীয় ��নীর িবিভ� পেদ িনেয়ােগর
িনিম� �হীত �রিজ�ার�� আেবদন�েলা
এক�ীকরণ স�� কের পরবত� কায ��ম
�হণ করেত হেব। 
ii) চলমান িবিভ� পেদ িনেয়ােগর িবষেয়
আইিস� িবভাগ ও িবিপএসিস
এর সােথ িনয়িমত �যাগােযাগ অ�াহত
রাখেত হেব।
দািয়�:
 ১। এ সং�া� গ�ত কিম�;
 ২। জনাব �মাঃ আলমাছ
�হােসন,ওেয়বসাইট এ�ডিমিনে�টর
(িসে�ম ও �িশ�ণ)
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�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৩
.
৯

মামলা
পিরচালনা 

সভায় এ অিধদ�র সংি�� মামলার িবষেয় িন�বিণ �ত আেলাচনা হয়ঃ
i) সহকারী �নটওয়াক� ইি�িনয়ার পেদর িনেয়ােগর রীট
(৫০৬৮/২০১৯) িবষেয় গত ০৩ মাচ � ২০২০ ি��াে� হাইেকােট �র রােয়র
সা� �ফাইড কিপ ইেতামে� সং�হ�ব �ক আইিস� িবভােগ ও িবিপএসিস-�ত
পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হেয়েছ। 
ii) �টকিনিশয়ান মামলার আপীল িবভােগর রােয়র সা�ফাইড কিপ এখেনা
�কািশত না হওয়ায় তা সং�হ করা স�ব হয়িন।

i) মামলাস�হ �ত িন�ি�র জ�
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।
দািয়�: 
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)  -
তদারককারী
২। সহকারী পিরচালক (�সবা) - �ফাকাল
পেয়�

৩
.১
০

লাইে�রী
�ব�াপনা

লাইে�রী �ােনজেম�সফটওয়�ার�র উ�য়ন কায ��ম স�� হেয়েছ। �ব �বত�
ভাস �েনর ডাটােবজ �া� হেল কায ��ম স�� হেব মেম � সভায় আেলাচনা হয়। 
লাইে�রী (সফটওয়�ার) �ব�াপনা সং�া� গ�ত কিম�ঃ 
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)     আ�ায়ক
২। সহকারী পিরচালক (�সবা)      সদ�
৩। জনাব এস, এম, আই�ল ইসলাম, সহকারী ��া�ামার  সদ�
৪। িমজ �রজওয়ানা �লতানা, সহকারী ��া�ামার  সদ�
৫। জনাব আন�ম িরয়াসত, সহকারী ��া�ামার  সদ� সিচব

i) �ব �বত� ভাস �েনর ডাটােবজ সং�হ�ব �ক
�ততার সােথ লাইে�রী
�ােনজেম�সফটওয়�ার�র কায ��ম
স�� করেত হেব। 
দািয়�ঃ
১। লাইে�রী (সফটওয়�ার) �ব�াপনা
সং�া� গ�ত কিম�।
২। জনাব আন�ম িরয়াসত, সহকারী
��া�ামার, িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা।

৩
.১
১

ই-��ার
�ব�াপনা

i) ইআরিপ সফটওয়�াের ৪� মিডউেলর মে� �িকউরেম� মিডউেলর মা�েম
বািষ �ক �য় পিরক�না স�� হেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়। 
ii) িম�ং �ােনজেম� মিডউল �ারা সভা পিরচালনার জ� �িশ�ণ িবষেয়
সভায় আেলাচনা হয়। 
iii) ইনেভ�রী মিডউেলর জ� অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয়র ইউজার এবং
মালামােলর তািলকা ��রণ করা হেয়েছ। এ�েলা সম�য় কের জািনেয়েছন।
�বহার করার জ� �যাগােযাগ অ�াহত রেয়েছ শী�ই �বহার করা যােব মেম �
সভায় আেলাচনা হয়। 
গ�ত কািরগির �মঃ
১। ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ
২। সহকারী পিরচালক (�সবা) 
৩। ২ জন ইআরিপ �কে�র �িতিনিধ
৪। জনাব িম�ন �হােসন, ��ার িকপার

i) a2i ��া�াম হেত
ইআরিপ (store) সফটওয়�াের
মিডউেলর জ� �যাগােযাগ করেত হেব
এবং এ অিধদ�েরর
ইআরিপ (store) সফটওয়�ার�
�বহাের উে�াগ �হণ করেত হেব। 
দািয়�ঃ
গ�ত কিম�

৩
.১
২

ই-ফাইিলং
কায ��ম

i) গত ১৪/০৯/২০২০ ি�. তািরেখর আইিস� িবভােগর আওতাধীন দ�র/সং�ার
ই-নিথ �রাি�তকরণ এবং ওেয়ব �পাট �াল ত�ব�ল ও িনয়িমত হালনাগাদকরণ
সং�া� সভায় সভাপিত আইিস� িবভাগেক ২য় �ান �থেক ১ম �ােন উ�য়েনর
লে�� আ�িরকতার সােথ কাজ করার পরামশ � �দান কেরন। �স �মাতােবক অ�
অিধদ�ের অিধকতর ��ে�র সিহত ই-নিথর কায ��ম পিরচািলত হে�। ই-নিথ
িসে�েমর অভ��রীণ িরেপাট � �দােন �ল ত� �দশ �ন, তে�র ��ততাসহ �বশিক�
কািরগির �� পিরলি�ত হে�। এমনিক �সে��র-২০ মােসর মািসক অব�ান
সং�া� �িতেবদনও পাওয়া যায়িন। এমতাব�ায়, ই-নিথ িসে�েমর কািরগির ��
িনরসেনর জ� এ�আই ��া�ােমর �ক� পিরচালক বরাবর প� ��রণ করা হেয়েছ
মেম � সভায় আেলাচনা হয়।
ii) নিথ বাইি�ং কায ��ম (সকল নিথর শাখা িভি�ক অ�মিত সংেশাধন) স��
করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 
iii) সভাপিত অিধদ�েরর সকল কম �কত�া/কম �চারীর �ব �বতী মােসর ই-ফাইিলং-এ
লগ ইন, �পি�ংসহ িব�ািরত �িতেবদন পরবত�  মািসক সম�য় সভায় �েল ধরার
িবষেয় িনেদ �শ �দান কেরন।

i) ই-নিথ বা�বায়েনর এ অিধদ�র
অব�ান িপিছেয় পড়ার কারণ িনণ �য় এবং
সমাধাণ�ব �ক উ�িতর জ� উে�াগ �হণ
করেত হেব। 
ii) ই-নিথ িসে�েমর কািরগির ��
িনরসেনর জ� এ�আই ��া�ােমর সােথ
�যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব। 
iii) নিথ বাইি�ং কায ��ম (সকল নিথর
শাখা িভি�ক অ�মিত
সংেশাধন) �ত স�� করেত হেব। 
iv) অিধদ�েরর সকল কম �কত�া ও
কম �চারীর �ব �বতী ০১ মােসর ই-ফাইিলং-
এ লগ ইন, �পি�ংসহ িব�ািরত �িতেবদন
ইনিথর দািয়��া� কম �কত�া মািসক
সম�য় সভায় উপ�াপন করেবন।
দািয়�ঃ
 1। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)
 2। উপ-পিরচালক (�শাসন)
 ৩। জনাব �রজওয়ানা �লতানা, সহকারী
��া�ামার
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ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৩
.১
৩

ই-
ফাইিলং �িশ
�ণ সং�া�
কায ��ম

i) a2i ক��ক ২০২০-২১ অথ � বছেরর জ� ই-নিথ �িশ�ণাথ�েদর তািলকা
তািলকা ��েতর কায ��ম চলমান রেয়েছ এবং আইিস� অিধদ�েরর �িশ�ণ
ক�ােল�ার ��েতর কায ��ম চলামান রেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়।
ii) ২০২০-২১ অথ �বছের উপেজলা পয �ােয় ই-নিথ �িশ�েণর জ� ৩০০�
উপেজলায় অথ � ��রণ করা হেয়েছ এবং ইেতামে� ১৬� উপেজলায় ��িনং স��
হেয়েছ। �িশ�ণ পিরচালনার জ� �িশ�ণ ক�ােল�ার ��েতর জ� প� ��রণ
করা হেয়েছ। ২৬১ � উপেজলা কায �ালেয় �িশ�ণ ক�ােল�ার ��ত স�� হেয়েছ
মেম � সভায় আেলাচনা হয়। 
iii) আইিস� অিধদ�েরর �জলা পয �ােয় ২০১৯-২০ অথ � বছেরর ৪০০ � ই-নিথ
�িশ�েণর মে� ২৬২ � �িশ�েণর সমা� �িতেবদন পাওয়া িগেয়েছ। �ধান
কায �ালেয়র ৪৩� �ােচর �িশ�ণ সমা� হেয়েছ মেম � সভােক জানােনা হয়। 

i) ২০২০-২১ অথ � বছেরর জ� ই-নিথ
�িশ�ণাথ �েদর তািলকার জ� a2i এর
সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব
এবং �ত আইিস� অিধদ�েরর �িশ�ণ
ক�ােল�ার ��ত করেত হেব। 
ii) ২০২০-২১ অথ �বছেরর সকল
উপেজলায় ই-নিথ �িশ�েণর জ� অথ �
��রণ�ব �ক �িশ�ণ পিরচালনার জ�
�িশ�ণ ক�ােল�ার ��েতর জ� প�
��রণ করেত হেব এবং �যাগােযাগ
অ�াহত রাখেত হেব। 
iii) আইিস� অিধদ�েরর �জলা পয �ােয়
২০১৯-২০ অথ � বছের ৪০০ � ই-নিথ
�িশ�ণ �কািভড-১৯ পিরি�িত
এবং CAMS এর কায ��েমর মে�
স�কভােব স�� হেয়েছ িক না তার ত�
অিধদ�েরর িনধ �ািরত ছক �মাতােবক ত�
সং�হ�ব �ক পির�ণ � �িতেবদন উপ�াপন
করেবন। 
দািয়�ঃ
 1। উপ-পিরচালক (�শাসন)
 2। উপ-পিরচালক (অথ �)
 ৩। জনাব িব.এম. �বলাল �হােসন,
সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা।

৩
.১
৪

জিম সং�া� আইিস� অিধদ�েরর �ব �াচেলর জিমর �ধান ফটেকর সামেন এে�াচ �রাড
িনম �ােণর জ� EGP এর মা�েম �ট�ার কায ��ম �� করার িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়। 
গ�ত কিম�
১) পিরচালক (অথ � ও �শাসন)  -আ�ায়ক 
২) সহকারী পিরচালক (অথ �) -সদ� 
৩) উপ-পিরচালক (অথ �) -সদ� সিচব

আইিস� অিধদ�েরর �ব �াচেলর জিমর
�ধান ফটেকর সামেন এে�াচ �রাড
িনম �ােণর জ� BoQ ��ত
এবং HOPE ক��ক
অ�েমাদন�ব �ক EGP এর মা�েম
�ট�ার কায ��ম �� করেত হেব। 
দািয়�: 
গ�ত কিম�। 

৩
.১
৫

আইিস�
অিধদ�েরর মা
ঠ পয �ােয়র
কম �কত�ােদর
কায �পিরিধ
িনধ �ারণ এবং
�মতা ব�ন

আইিস� িবভােগর িভশন, িমশন ও কায �পিরিধর সােথ সম�য় �রেখ এ অিধদ�েরর
��া�ামার ও সহকারী ��া�ামারেদর কায � পিরিধ িনধ �ারণ�ব �ক মাঠ পয �ােয়
কম �কত�ােদর �মতা ব�েনর ��ত�ত খসড়া� বত�মােন পিরচালক (অথ � ও
�শাসন) এর কােছ পয �ােলাচনার জ� �দান করা হেয়েছ। খসড়া� সভাপিতর
িনকট উপ�াপেনর িনেদ �শনা �দান কেরন। 
গ�ত কিম�
১) পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) -আ�ায়ক
২) জনাব �মাঃ ওয়া��র রহমান, ��া�ামার -সদ�
৩) সহকারী পিরচালক (�শাসন) -সদ�
৪) �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী ��া�ামার-সদ�
৫) �সয়দ সালমান িবন কােদর, সহকারী ��া�ামার -সদ�
৬) জনাব তানভীর আহেমদ, সহকারী ��া�ামার - সদ�
৭) উপ-পিরচালক (�শাসন)-সদ� সিচব

আইিস� িবভােগর িভশন, িমশন ও
কায �পিরিধর সােথ সম�য় �রেখ এ
অিধদ�েরর ��া�ামার ও সহকারী
��া�ামারেদর কায � পিরিধ িনধ �ারণ�ব �ক
মাঠ পয �ােয় কম �কত�ােদর �মতা ব�েনর
খসড়া মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট
উপ�াপন করেত হেব। 
দািয়�ঃ 
১। গ�ত কিম�। 
২। জনাব তানভীর আহেমদ, সহকারী
��া�ামার 



10/27/2020 ডাক (৫) | অিফস ব�ব�াপনা

https://doict.nothi.gov.bd 10/16

�
ম
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আেলাচনা িস�া�

৩
.১
৬

�িশ�ণ
(অভ��রীণ ও
বািহর)

i) BPATC হেত অ� অিধদ�েরর জ� ১১তম �ােচ ২৭ জন কম �কত�ার
�িনয়ািদ �িশ�ণ আেয়াজেনর িনিম� বােজট ��রণ এবং �িশ�ণাথ� মেনানয়ন
�দােনর প� �াি�র ��ি�েত পরবত� কায ��ম চলমান রেয়েছ মেম � সভােক
জানােনা হয়। 
ii) আইিস� অিধদ�রেক অনলাইেন �িশ�ণ কায ��ম পিরচালনা করার জ�
আইিস� িবভােগর অ�মিত পাওয়া িগেয়েছ মেম � সভােক জানােনা হয়। 
iii) সভাপিত পিরচালক (অথ � ও �শাসন)-�ক �িশ�েণর এক� তািলক
��তকরেণর িনেদ �শনা �দান কেরন এবং এক� কিম� গ�েনর পরামশ � �দান
কেরন। 
iv) অিধদ�েরর কম �কত�া-কম �চারীেদরেক বাৎসিরক বা�তা�লক ��নতম ৬০
ঘ�া �িশ�ণ �দােনর িবষেয় আেলাচনা হয়। 
�িশ�েণর তািলকা ��েতত িনিম� িনে�া� কিম� গঠন করা হয়: 
১) পিরচালক (অথ � ও �শাসন)  -আ�ায়ক
২) উপ-পিরচালক (�শাসন)   -সদ�
৩) জনাব �মাঃ ওয়া��র রহমান, ��া�ামার  -সদ�
৪) সহকারী পিরচালক (�শাসন)   -সদ�
৫) সহকারী পিরচালক (অথ �)   -সদ�
৬) উপ-পিরচালক (অথ �)-সদ� সিচব

i) BPATC হেত অ� অিধদ�েরর জ�
১১তম �ােচ ২৭ জন কম �কত�ার �িনয়ািদ
�িশ�ণ আেয়াজেনর িনিম� বােজট ��রণ
এবং �িশ�ণাথ� মেনানয়ন �দােনর
উে�াগ �হন করেত হেব। 
ii) অিধদ�েরর �যসব কম �কত�াগণ এখনও
�িনয়ািদ �িশ�ণ কেরনিন তােদর
তািলকা ��ত করেত হেব। 
iii) এ অিধদ�েরর �েত�ক কম �কত�া-
কম �চারীর জ� বাৎসিরক ��নতম ৬০
ঘ�া �িশ�েণ �ব�া রাখার উে�াগ �হণ
করেত হেব। 
দািয়�ঃ 
১। সহকারী পিরচালক (অথ �)
২। সহকারী পিরচালক (�শাসন)
৩। জনাব িরয়াসাত রায়হান �র, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা।

৪। অথ � শাখা

�
ম

আ
�লা
চ�
িবষ
য়

আেলাচনা িস�া�

৪
.
১

অ
িডট
আ
প
ি�

অ� অিধদ�েরর �ক�সহ �মাট আপি� ৩৮� এর মে� অিধদ�েরর ১৯� অিডট আপি� রেয়েছ। এর
মে� ১২� আপি� িন�� হেয়েছ এবং ৭� অিন�� িছল। ৭�র মে� ি�প�ীয় সভায় �পািরশ�ত
২� অি�ম আপি�র িন�� হেয়েছ। বত�মােন অিধদ�েরর অিন�� আপি�র সং�া ৫�। এক�
সাধারণ আপি� AG অিফেস �ত�ায়েনর জ� অেপ�মান। ২০১৭-১৮ অথ � বছেরর ০৪� আপি�র
জবাব ��ত�ব �ক ��রণ করা হেয়েছ। এর মে� এক� আপি� অিফস ভাড়া বাবদ ভ�াট কত�ন না করায়
উ�ািপত আপি�� িন�ি�র িবষেয় িবিসিস-�ক প� প� �দয়া হেয়েছ। ��ি�র সহায়তায় নারীর
�মতায়ন �কে�র ০৬� রেয়েছ। সারা �দেশর িশ�া �িত�ােন কি�উটার ও ভাষা িশ�া �াব �াপন
�কে�র ০৬� অিডট আপি�র মে� ০১� অি�ম আপি�র িন�ি� হেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়। 

অ� অিধদ�েরর অিডট
আপি�স�হ িন�ে�র িবষেয়
কায �কর �ব�া �হণ করেত হেব
এবং অিডট অিফেসর সােথ
�যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব।
 
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (অথ �)।
২। জনাব এস, এম, আই�ল
ইসলাম, সহকারী ��া�ামার, অথ �
শাখা।
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৪
.
২

বা
�জ
ট
বা�
বায়
ন,
�য়
 ও 
অ�
গ
িত

সভায় িনে�া� িবষয়স�হ আেলাচনা হয়ঃ
i) অিতির� মহাপিরচালক মেহাদয় ২০২০-২১ অথ � বছেরর এিপএ অ�সরন কের �শাসন, অথ �,
পিরক�না ও উ�য়ন এবং িসে�ম শাখা হেত �সিমনার, কনভাের� ও �িশ�ণ আেয়াজন সং�া�
�পিরকি�ত ��াবনা �তির এবং �ত বা�বায়েনর িবষেয় আেলাচনা কেরন। 
ii) ) EGP এর মা�েম �য় কােয �র লে�� অিধদ�েরর সকল শাখােত �থেক িক িক আসবাব প�,
অিফস সর�ামািদ ও কি�উটার য�াংশ �য় �েয়াজন তার চািহদা সং�হ করা হেয়েছ। ��ক
ও OCEC এর কায ��ম স�� হেয়েছ। EGP �ত �ট�ার কায ��ম �ত �� করার িবষেয় আেলাচনা
হয়।
iii ) কি�উটার সফটওয়�ার সং�া� বােজেটর যথাথ � �বহােরর জ� পিরক�না ও উ�য়ন শাখা এবং
িসে�ম শাখা হেত এই মােসর মে� এক� ��াবনা ��রেণর িবষেয় আেলাচনা হয়। 
iv) অিধদ�েরর �জলা/উপেজলা কায �ালয়স�েহ �বতন বােজট ও কি�েজি� বােজট ��রণ করা হেয়েছ
মেম � সভােক জানােনা হয়। 
অিধদ�েরর �জলা এবং উপেজলা কায �ালেয়র সকল �য় সং�া� িবষেয় িনে�া� তদারককারী কিম�
কাজ করেবঃ
 ক) পিরচালক (অথ � ও �শাসন) -আ�ায়ক
 খ) পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) -সদ�
 গ) উপ-পিরচালক (�শাসন) -সদ�
 ঘ) উপ-পিরচালক (অথ �)  -সদ� সিচব

i) অিধদ�েরর ২০২০-২১ অথ �
বছেরর এিপএ অ�সরন কের
�শাসন, অথ �, পিরক�না ও
উ�য়ন এবং িসে�ম ও �িশ�ণ
শাখা হেত �সিমনার, কনভাের�
ও �িশ�ণ আেয়াজন সং�া�
�পিরকি�ত ��াবনা �তির এবং
�ত বা�বায়েনর উে�াগ �হন
করেত হেব।
ii) অিধদ�েরর শাখাস�হ হেত
সং�হীত আসবাব প�, অিফস
সর�ামািদ ও কি�উটার য�াংশ
�েয়র চািহদা
�মাতােবক EGP �ত �ট�ার
কায ��ম �ত �� করেত হেব। 
iii) কি�উটার সফটওয়�ার
সং�া� বােজেটর যথাথ �
�বহােরর জ� পিরক�না ও
উ�য়ন শাখা এবং িসে�ম শাখা
হেত এক� �পিরকি�ত
��াবনা ��রণ করেত হেব।
দািয়�ঃ
১। গ�ত কিম�।
২। সহকারী পিরচালক (অথ �)।
৩। জনাব এস, এম, আই�ল
ইসলাম, সহকারী ��া�ামার, অথ �
শাখা।

৫। পিরক�না ও উ�য়ন শাখা
�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�
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৫
.
১

বই �কাশনা
ও �চার-
�চারনা

i) ২০১৯-২০ বছেরর সািব �ক কায �াবলী স�িলত স�ািদত বই �কােশর িনিম�
২২/০৯/২০২০ তািরেখ অিতির� মহাপিরচালেকর সভাপিতে� এক� সভার আেয়াজন করা
হয়। উ� সভায় সািব �ক কায �াবলী স�িলত স�ািদত বইেয়র �কােশর িনিম� �েত�ক শাখা
হেত �েয়াজনীয় ত�, ছিব, ইনেফা�ািফ�সহ িব�ািরত ��রেণর িনেদ �শনা �দান করা হয়
এবং শাখা হেত �া� তে�র �েয়াজনীয় সংেযাজন ও িবেয়াজেনর মা�েম খসড়া ��ত
করেত িনেদ �শনা �দয়া হেয়েছ। িনেদ �শনা �মাতােবক কায ��ম চলমান রেয়েছ মেম � সভােক
জানােনা হয়। 
ii) পরবত�েত অিধদ�েরর �িত�াকাল �থেক সািব �ক কায �াবলী স�িলত বই �কােশর
উে�াগ �হণ করেত হেব। �থেম বাংলা সং�রণ স�ে�র পর পরবত�েত বই এর ইংেরজী
সং�রণ �কােশর উে�াগ �হণ করেত হেব মেম � সভায় আেলাচনা কেরন।
গ�ত কিম�ঃ
১। অিতির� মহাপিরচালক  - সম�য়ক
২। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)    - আ�ায়ক
৩। উপ-পিরচালক (�শাসন)   - সদ�
৪। উপ-পিরচালক (অথ �)    - সদ�
৫। ডাটােবজ এডিমিনে�টর (পিরক�না ও উ�য়ন) - সদ�
৬। িমজ ইসেমত ফারজানা, 
সহকারী পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন), 
সং�ি�ঃ িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা -সদ� 
৭। উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)  -সদ� সিচব

i) ২০১৯-২০ বছেরর সািব �ক
কায �াবলী স�িলত স�ািদত বই
�কােশর িনিম� �নরায় সভা
আেয়াজন�ব �ক কায ��ম �ততার
সােথ স�� করেত হেব। 
ii) অিধদ�েরর সািব �ক কায �াবলী
স�িলত এক� বই �কাশ করেত
হেব। �থেম বাংলা সং�রণ
স�ে�র পর পরবত�েত বই এর
ইংেরজী সং�রণ �কােশর উে�াগ
�হণ করেত হেব।
দািয়�ঃ
১। গ�ত কিম�।
২। িমজ ইসেমত ফারজানা,
সহকারী পিরচালক (পিরক�না ও
উ�য়ন), 
সং�ি�ঃ িসে�ম ও
�িশ�ণ শাখা।
৩। অথ � শাখা

৫
.
২

ইেনােভশন i) গত ২৮/১০/২০ ি�. তািরেখ ইেনােভশনা �েমর সভার মা�েম ত� �যাগােযাগ ��ি�
অিধদ�েরর �ধান কায �ালয়সহ মাঠ পয �ােয় কম �রত সকল
কম �কত�ােদর ৩৩� উ�াবনী উে�ােগর ম� হেত ৮� উ�াবনী উে�ােগ �াথিমকভােব
িনব �াচন করা হেয়েছ এবং ইেনােভশনা �ম �াথিমকভােব িনব �ািচত ৮� উ�াবনী উে�ােগর
মে� হেত �ড়া�ভােব িনব �াচেনর জ� ১৪/১০/২০ ি�. তািরেখ এক� সভা কের। শী�ই
�ড়া�ভােব মেনানীত উ�াবনী উে�ােগর তািলকা ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেব মেম � সভায়
আেলাচনা হয়।

i) এ অিধদ�েরর �ধান
কায �ালয়সহ মাঠ পয �ােয় �া�
ইেনােভশন উে�াগস�েহর ম�
হেত �ড়া�ভােব মেনানীত
উ�াবনী উে�ােগর তািলকা �ত
ওেয়বসাইেট �কাশ করেত হেব।
দািয়�ঃ 
১। পিরক�না ও উ�য়ন শাখা।
২। �নটওয়াক� ইি�িনয়ার
(পিরক�না ও উ�য়ন)।

৬। িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা
�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৬
.
২

CAMS
 এর
মা�েম
মাননীয়
�ধানম�ী
মানিবক
সহায়তা

CAMS এর মা�েম মাননীয় �ধানম�ী মানিবক সহায়তা িবষেয় িন�বিণ �ত আেলাচনা
হয়:
i) খা� অিধদ�েরর সােথ ‘খা� ব�ব’ কম ��চীেতCAMS�বহার সং�া�MOU এর
খসড়া আইিস� িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। সামি�ক CAMS সং�া� Study
Report ��ত�ব �ক খা� অিধদ�ের ��রণ করা হেয়েছ। পরবত�েত System
Study Report এর িভিতেতেত খা� অিধদ�েরর সােথ আইিস� অিধদ�েরর
মেনানীত CAMS টীম সভা স�� কেরেছ। সভার িস�া� মেত খা� বা�ব কম ��চীর
পাইল�ং কায ��ম চলমান।
ii) ধম � ম�ণালেয়র সােথ ধম � ম�ণালয় ক��ক ‘�সা�াল �সফ� �নট’ কম ��িচর কায ��ম
CAMS সফটওয়�ার �বহার কের বা�বায়েনর উপেযািগতা যাচাইেয়র সভা স��
হেয়েছ। 
iii) বাংলােদশ সরকােরর সামািজক িনরাপ�া �ব�নীর আওতাধীন সংি�� সকল
ম�ণালেয় CAMS সফটওয়�ার �বহােরর উপেযাগীতা যাচাইেয়র িনিম� প� ��রেণর
কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

i) খা� বা�ব কম ��চীর পাইল�ং
কায ��ম সফলভােব স�� করেত
হেব। 
ii) বাংলােদশ সরকােরর সামািজক
িনরাপ�া �ব�নীর আওতাধীন সংি��
সকল ম�ণালেয় CAMS
সফটওয়�ার �বহােরর উপেযাগীতা
যাচাইেয়র িনিম� প� ��রেণর
কায ��ম স�� করেত হেব। 
দািয়�ঃ 
১.িসে�ম �ােনজার
২. CAMS �ডভলপেম� �ম.
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�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৬
.
৩

িভিডও
কনফাের�

i) গত ৩০/০৯/২০২০ তািরেখ �জলা �শাসেকর কায �ালয়, চ��াম এবং চ��াম �জলার
সকল উপেজলার সােথ িভিডও কনফাের� আেয়াজন করা হয়। আগামী ২৯/১০/২০২০ ি�.
তািরেখ  �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �লনা এবং �লনা �জলার সকল উপেজলার
সােথ িভিডও কনফাের� আেয়াজেনর স�� তািরখ িনধ �ারণ করা হেয়েছ। এেত
মি�পিরষদ িবভােগর অ�েমাদন রেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়। 
ii) �িত� িভিডও কনফাের� �শষ এর িব�ািরত উে�খ�ব �ক �িতেবদন �তিরর িবষেয়
আেলাচনা হয়। 

i) মি�পিরষদ িবভােগর অ�েমািদত
টাইম িসিডউল �মাতােবক িভিডও
কনফাের� আেয়াজন করেত হেব। 
ii) এ অিধদ�র ক��ক আেয়ািজত
িবিভ� িদবস, অ��ান ও �ক� িবষেয়
িভিডও কনফাের� আেয়াজেনর
উে�াগ �হণ করেত হেব। 
iii) �িত� িভিডও কনফাের� �শষ
এর িব�ািরত উে�খ�ব �ক �িতেবদন
��রণ করেত হেব।
দািয়�:       
১। িসে�ম�  ও �িশ�ণ শাখা
২। জনাব �হা�দ আলমগীর ফা�ক
�চৗ�রী, �মইনেটেন� ইি�িনয়ার

৬
.
৩

ওেয়ব
�পাট �াল
আপেডটক
রণ 

আইিস� অিধদ�েরর ওেয়ব �পাট �াল আপেডটকরণ এবং ওেয়ব �পাট �াল�েক সািভ �স
ওিরেয়ে�টকরণ িবষেয় ২৫/১০/২০২০ তািরেখর মে� এক� সভা আ�ান করা হেব মেম �
সভায় আেলাচনা হয়। 

আইিস� অিধদ�েরর ওেয়ব �পাট �াল
আপেডেটট রাখেত হেব এবং এই
মােসর মে� অিধদ�েরর ওেয়ব
�পাট �াল�েক সািভ �স ওিরেয়ে�ট ওেয়ব
�পাট �াল িহেসেব ��ত করেত হেব। 
দািয়�:
ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর (িসে�ম
ও �িশ�ণ)

 ৭।  অ��ান/উৎসবািদ
�
ম

আেলাচ� িবষয়
আেলাচনা িস�া�

৭
.
১

জাতীয়
িডিজটাল
বাংলােদশ
িদবস ২০২০

i) ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ মাননীয় �ধানম�ীর
কায �ালেয়র সােথ �যাগােযাগ�ব �ক জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ
িদবস এর জ� এক� িনিদ �� সরকাির �ডােমইন এর িবষয়�
িনধ �ারন করেব মেম � আেলাচনা হয়।
ii) জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২০ উ� যাপন
উপলে�� িন�বিণ �ত কায ��ম শী�ই �হণ করেত হেব: 
১। TOR �ণয়ন
২। বােজট �ণয়ন
৩। দরপ� আ�ান
৪। ��িত�লক সভা 
৫। উপ-কিম�র সভাস�হ 
৬। �র�ার মেনানয়ন ও সংি�� কায �ািদ। 

i) জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস এর জ� এক�
িনিদ �� সরকাির �ডােমইন �েয়র উে�াগ �হণ করেত হেব। 
দািয়�ঃ 
১। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)
২। উপ-পিরচালক (�শাসন)
৩। �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা।

৭
.
২

�শখ রােসল
িদবস

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �র কিন� �� �শখ
রােসেলর জ�িদন উপলে�� ১৮ অে�াবরেক �শখ রােসল িদবস
িহেসেব উ� যাপেনর িনিম� ১৮ অে�াবর ২০২০ তািরেখ
আেলাচনা ও �দায়া মাহিফেলর আেয়াজন করার িবষেয়
আেলাচনা হয়। 

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �র কিন� ��
�শখ রােসেলর জ�িদন উপলে�� ১৮ অে�াবরেক �শখ
রােসল িদবস িহেসেব উ� যাপেনর িনিম� ১৮ অে�াবর
২০২০ তািরেখ আেলাচনা ও �দায়া মাহিফেলর আেয়াজন
করেত হেব। 
দািয়�ঃ 
১। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)
২। উপ-পিরচালক (�শাসন)
৩। সহকারী পিরচালক (�শাসন) 
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৭
.
৩

�
িজ
ব
ব
ষ �
 ২
০
২
০
-২
১
 উ
� 
যা
প
ন

১০০+
�কৗশল
বা�বায়ন

কেরানা পিরি�িতেত �িজব বষ � ২০২০-২১ উ� যাপন উপলে�
১০০+ �কৗশল বা�বায়ন িন�বিণ �ত কায ��ম�েলা �হত হে�
মেম � সভায় আেলাচনা হয়ঃ
১। ত���ি� িভি�ক মানবস�দ উ�য়ন
 ২। ১০০+ �াচ লােবর িশ�াথ�েদর আইিস� িবষয়ক �িশ�ণ
১০০+ হাজার
 ৩। ছা�/ছা�ীেদর ��া�ািমং �িশ�ণ-১০০+ হাজার
 ৪। সাধারণ িব�ালয়েক �াট � িব�ালেয় �পা�র-১০০+
িব�ালয়

এত� িবষেয় আইিস� িবভােগর সােথ �যাগােযাগ�ব �ক �া�
িনেদ �শনা �মাতােবক পরবত� কায ��ম �হণ করা হেব।

‘িডিজটাল
�াটফেম �
�িজব’
শীষ �ক
কায ��ম

i) িডিজটাল �াটফেম � �িজব’ শীষ �ক িন�বিণ �ত ৫� কায ��ম
�হণ করা হেয়েছ: (1) Arrangement, Development
& Promotion of Short Film & quize contest;
 (2) Selection of Consulting firm for
Development & Promotion of Animation
Contents on Mujib Centenary;
 (3) Selection of Consulting firm for
Development & Promotion of Audio Book and
Apps, Online News Features and
Bangabandhu Blog on Mujib Centenary;
 (4) Selection of Consulting firm for
Development & Promotion video (Interview
Based & Amar Bangabandhu) on Mujib
Centenary;এবং
 (5) Selection of Consulting firm for
Development & Promotion of Digital Contents
(CG, Digital Card and Infographics) on Mujib
Centenary 
ii) RFP জাির এবং দািখল কায ��ম স�� হেয়েছ।
 RFP ��ায়েনর কায ��ম চলমান রেয়েছ মেম �
সভায় আেলাচনা হয়।
 
 গ�ত কিম�ঃ
 ১। অিতির� মহাপিরচালক - আ�ায়ক
 ২। ড. �হ�দ �মেহদী হাসান, ��সিচব (আইিস� �েমাশন
শাখা), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ - সদ�
৩। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)- সদ�
 ৪। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) -সদ�
 ৫। উপ-পিরচালক (অথ �)-সদ�
 ৬। উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)-সদ�
 ৭। সহকারী পিরচালক (অথ �)                -সদ�
 ৮। িসে�ম �ােনজার -সদ�
 ৯। �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা                                -সদ�
(সহকারী �ফাকা� পেয়� কম �কত�া)
 ১০। উপ-পিরচালক (�শাসন)- সদ� সিচব (�ফাকা� পেয়�
কম �কত�া)

i) অথ � �াি�র িবষেয় আইিস� িবভােগর সােথ �যাগােযাগা
অ�াহত রাখেত হেব। 
ii) RFP ��ায়েনর কায ��ম আগামী ২৮/১০/২০ ি�.
তািরেখর মে� স�� করেত হেব। 
দািয়�ঃ 
১। গ�ত কিম�। 

‘শত মেন
ব�ব�’ শীষ �
ক
ড�েম�াির
�তির
কায ��ম

‘শত মেন ব�ব�’ শীষ �ক ড�েম�াির �তির কায ��ম িবষেয়
বােজট, ��িত�লক সভা আেয়াজন এবং আ�ষি�ক িবষয়ািদ
িনেয় ত� ও �যাগােযাগ িবভােগ প� ��রণ িবষেয় আেলাচনা
হয়। 

‘শত মেন ব�ব�’ শীষ �ক ড�েম�াির �তির কায ��ম িবষেয়
বােজট, ��িত�লক সভা আেয়াজন
এবং আ�ষি�ক িবষয়ািদ িনেয় ত� ও �যাগােযাগ িবভােগ
প� ��রণ করা �যেত পাের। 
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১০০�
��েরাপন
কায ��ম

সভাপিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর
জ�শতবািষ �কী উপলে� অিধদ�েরর িনজ� জিমেত/জিমর
পােশ (�ব �াচল) ১০০ � �� �রাপণ কায ��ম �ত স�� করেত
িনেদ �শনা �দান কেরন।
 দািয়�:
 ১। সহকারী পিরচালক (অথ �)
 ২। �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা।

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর
জ�শতবািষ �কী উপলে� অিধদ�েরর িনজ� জিমেত/জিমর
পােশ (�ব �াচল) ১০০ � �� �রাপণ কায ��ম �ত স��
করেত হেব। 

 ৮।  িবিবধ
�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৮
.
১

অিধদ�ের
র পদ
সংর�ণ
ও
�ায়ীকরণ
 এবং
 কম �কত�া/
কম �চারীেদ
র চা�রী
�ায়ীকরণ

i) ৩১� আউটেসািস �ং পেদ িনেয়ােগ অথ � িবভােগর িনেদ �শনা সং�া� প��
��াংকেনর জ� খসড়া সংেশাধন�ব �ক  অথ � িবভােগ �নরায় ��রণ করা
হেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়।
গ�ত কিম�:
১। পিরচালক (অথ � ও �শাসন) - আ�ায়ক 
২। সহকারী পিরচালক (�শাসন)- সদ� 
৩। সহকারী পিরচালক (অথ �) - সদ� 
৪। এস, এম, আই�ল ইসলাম, সহকারী ��া�ামার- সদ�
৫। উপ-পিরচালক (�শাসন)- সদ� সিচব 

৩১� আউটেসািস �ং পেদ িনেয়ােগ অথ � িবভােগর
িনেদ �শনা সং�া� প�� ��াংকেনর জ� অথ �
িবভােগ �যাগােযাগ করেত হেব। ৭৫৬ পদ সংর�ণ
ও �ায়ীকরণ িবষেয় আইিস� িবভােগ �যাগােযাগ
অ�হত রাখেত হেব।
 
 
দািয়�ঃ
 ১। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)
 ২। �শাসন শাখা।

৮
.
২

অিধদ�ের
র
কম �কত�া/
কম �চারীেদ
র
ডাটােবজ
�তির ও
র�ণােব
�ণ 

সভাপিত আইিস� অিধদ�েরর কম �কত�া/কম �চারীেদর সকল ত� স��
এক� ডাটােবজ �তির ও র�ণােব�েণর িবষেয় পরামশ � �দান কেরন।
ইেনােভশন কায ��েমর আওতায় সহকারী ��া�ামার জনাব হািব��াহ,
উপেজলা কায �ালয়, �ল�র, ময়মনিসংহ এর উ�াবনায় ত� ও �যাগােযাগ
��ি� অিধদ�েরর কম �কত�া/কম �চারীেদর ওেয়ব �বইজড পােস �ানাল ডাটািশট
(PDS) ��তকরণ িবষয়ক সফটওয়�ার� �ত স�� কের �বহােরর জ�
িনেদ �শ �দান কেরন। 
দািয়�ঃ
 ১। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)
 ২। ওেয়বসাইট এ�ডিমিনে�টর (িসে�ম ও �িশ�ণ)
৩। �নটওয়াক� ইি�িনয়ার (পিরক�না ও উ�য়ন)
৪। জনাব িরয়াসাত রায়হান �র, সহকারী ��া�ামার

 
 

ইেনােভশন কায ��েমর আওতায় সহকারী ��া�ামার
জনাব হািব��াহ, উপেজলা কায �ালয়, �ল�র,
ময়মনিসংহ এর উ�াবনায় ত� ও �যাগােযাগ ��ি�
অিধদ�েরর কম �কত�া/কম �চারীেদর ওেয়ব �বইজড
পােস �ানাল ডাটািশট (PDS) ��তকরণ িবষয়ক
সফটওয়�ার� �ত স�� কের �বহােরর উে�াগ
�হণ করেত হেব। 

সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 

 
 

এ. িব. এম. আরশাদ �হােসন 
মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.০৬.০৩২.১৮.১২৬৫ তািরখ: 
২৪ অে�াবর ২০২০

৮ কািত�ক ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র , ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (�িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
২) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
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৩) আইিস� অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয় কম �রত সকল কম �কত�াগণ
৪) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (ওেয়বসাইেট �দশ �েনর অ�েরাধসহ)
৫) জনাব .................................................................................
৬) মহাপিরচালেকর �ি�গত সহকারী, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

 
 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
উপ-পিরচালক


