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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও তথ��যু�� ম�ণালয় 

তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র 
�শাসন শাখা

জনু/২০২০ ি��া� মােস অনু��ত মািসক সম�য় সভার কায �িববরণী

সভাপিত এ. িব. এম. আরশাদ �হােসন 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ১৪/০৬/২০২০ ি��া�
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ�টকা
�ান অনলাইন জমু (Zoom) সফটওয়�ার
উপি�িত আইিস�ট অিধদ�েরর সকল কম �কত�া

          সা�িতক কেরানা (�কািভড-১৯) ভাইরাসজিনত দুেয �াগকালীন সমেয় এি�ল ও �ম মােস সাধারণ
ছ� �টর পর জন�শাসন ম�ণালেয়র ��াপেনর মাধ�েম সরকার কতৃ�ক �া��িবিধ ও িবিভ� শত�াবলী �মেন
সীিমত আকাের অিফস ব�ব�া চালু রাখার িনেদ�শনার ��ি�েত গত ৩১/০৫/২০২০ তািরখ �থেক �া��িবিধ
অনুসরেণর �ােথ � অিফেস কম �কত�া/কম �চারীেদর উপি�িত সীিমত �রেখ অিফস কায ��ম পিরচালনা করা
হে�। এতদ্ ��ি�েত, ১৪/০৫/২০২০ তািরখ সকাল ১১:০০ ঘ�টকায় অনলাইন জমু (Zoom) সফটওয়�ার
ব�বহােরর মাধ�েম জনু/২০২০ মােসর মািসক সম�য় সভা অনু��ত হয়। সহকারী পিরচালক (�শাসন)
জনাব �মাঃ সা��র হাসান মুরাদ সভার অনুেমাদন�েম অনলাইেন কায �প� উপ�াপন ও স�ালনা কেরন।
সভাপিত উপি�ত সকলেক �েভ�া জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। এই কেরানাকালীন সমেয়
সরকার কতৃ�ক �ণীত �া��িবিধ ও শত�াবলী �মেন দা�িরক কাজ গিতশীল রাখার িবষেয় ���ােরাপ ও
সকলেক িদকিনেদ�শনা �দান কেরন। 
২।       অতঃপর সব �েশষ সম�য় সভার কায �িববরণী এবং অ�গিত �িতেবদন স�িলত কায �প�
পয �ােলাচনাে� গত সভায় গহৃীত িস�া� সমূেহর বা�বায়ন অ�গিত, অিধশাখা/ শাখা, �ক� অনুযায়ী
পয �ােলাচনা এবং আেলাচ�সূিচ অনুযায়ী সংি�� কম �কত�াগণ আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন। িব�ািরত
আেলাচনা �শেষ িন�বিণ �ত িস�া�সমূহ �হণ করা হয়ঃ
৩।  �শাসন ও �সবা শাখা

�ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�
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�ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৩.১ ডাক/ প�ািদ পূব �বত� মােসর প� �াি� ও িন�ে�র ছক (পিরিশ�-ক)
আেলাচনা ও িস�া�ঃ 
১। সিচবালয় িনেদ�শমালা-২০১৪ এর আেলােক প�ািদ �তু িন�ি�র ব�ব�া িনেত
হেব।
২। অিধদ�েরর আওতাধীন �ক�সমূহ এবং �িত�ট শাখা িনধ �ািরত ছক �মাতােবক
প� �াি�, প� জাির, অিন�� পে�র সংখ�া এবং অিন�� প� থাকেল �িত�ট
অিন�� পে�র কারণসহ তার িববরণ ইত�ািদ উে�খপূব �ক �িতেবদন আকাের মাস
�শেষ পরবত� মােসর ০১ তািরেখর মেধ� �শাসন শাখায় হাড� কিপ ও সফটকিপ িমজ
শারিমন সুলতানা, উ�মান সহকারী বরাবর ��রণ করেবন।
দািয়�ঃ
১। শাখা-অিধশাখা �ধানগণ
২। সহকারী পিরচালক (�শাসন)
৩। উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা

৩.২ �িতেবদন/
িরেপাট� 

i) �ক� দ�রসহ সকল শাখা-
অিধশাখােক িনজ িনজ মািসক/
��মািসক/ষা�ািসক/বািষ �ক �িতেবদন
িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� �শাসন শাখায়
��রেণর িবষেয় আেলাচনা হয়।
ii) িবিভ� মািসক �িতেবদন/
িরেপাট� �িত মােসর ০৩ তািরেখর মেধ�,
এছাড়া জাতীয় সংসদ সংি�� চািহত
�ে�া�র সমূহ এবং আইিস�ট িবভােগর
চািহদা �মাতােবক িবিভ� তথ�ািদ
��রেণর িনিম� আবিশ�কভােব িনিদ��
সমেয়র পূেব � নিথেত উপ�াপন
এবং সেব �া� সতক�তার সিহত
িনভ� �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 মেধ� �শাসন শাখায় (ই-�মইলঃ
doict.reports@gmail.com) ��রণ িন��ত
করেত হেব।
ii) িবিভ� মািসক �িতেবদন/িরেপাট� �িত
মােসর ০৩ তািরেখর মেধ�, এছাড়া জাতীয়
সংসদ সংি�� চািহত �ে�া�র সমূহ এবং
আইিস�ট িবভােগর চািহদা �মাতােবক িবিভ�
তথ�ািদ ��রেণর িনিম� আবিশ�কভােব
িনিদ�� সমেয়র পূেব � নিথেত উপ�াপন এবং
সেব �া� সতক�তার সিহত িনভ� �লভােব ��রণ
িন��ত করেত হেব।
দািয়�:
১। পিরচালক (অথ � ও �শাসন/ পিরক�না ও
উ�য়ন)
২। শাখা/অিধশাখার �ধানগণ
৩। �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশিতয়াক
আহেমদ, সহকারী ��া�ামার, �শাসন
৪। জনাব তাসেনাভা �চৗধুরী, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা
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�ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৩.৩ শাখা-অিধশাখা
পিরদশ �ন

আেলাচনা ও িস�া�ঃ
i) িসে�মস ম�ােনজার, উপ-পিরচালক �িত ০৩ মােস তারঁ অধীন� শাখাসমূহ;
পিরচালক �িত ০৩ মােস তারঁ অধীন� নূ�নতম ০২ �ট শাখা এবং অিতির�
মহাপিরচালক �িত ০৩ মােস নূ�নতম ০২ �ট শাখা-অিধশাখা একবার কের পিরদশ �ন
করেবন মেম � সভাপিত িনেদ�শনা �দান কেরন।
ii) এই মােস �েত�ক শাখা �ধানগণ অধীন� শাখা পিরদশ �নপূব �ক িরেপাট�
িদেবন।
iii) পিরদশ �ন গাইডলাইন অনুযায়ী শাখা-অিধশাখা পিরদশ �ন কের পরবত� মােসর ০১
তািরেখর মেধ� �িতেবদন �শাসন শাখায় হাড� কিপ ও সফটকিপ িমজ শারিমন
সুলতানা, উ�মান সহকারী বরাবর ��রণ করেবন।
দািয়�ঃ
১। শাখা/অিধশাখা �ধানগণ
২। সহকারী পিরচালক (�শাসন)
৩। জনাব তাসেনাভা �চৗধুরী, সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা
৪। উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা
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�ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

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

�জলা ও উপেজলা কায �ালয় পিরদশ �ন
মহাপিরচালক, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র গত ১১/০৬/২০২০ তািরেখ
সুনামগে� ‘িড�জটাল আইল�া�’ সং�া� কায ��ম; এবং ‘সদ� িবলু�
িছটমহল�েলােত আইিস�ট �িশ�ণ এবং অবকাঠােমা �াপন কম �সূিচ’র আওতায়
ফুলবািড়, কুিড়�ােম ০৫/০৬/২০২০ তািরেখ, ও মিফজার রহমান কেলজ, প�গেড়,
০৬/০৬/২০২০ তািরেখ ‘D-SET’ সং�া� কায ��ম পিরদশ �ন কেরন;
আেলাচনা ও িস�া�ঃ
i) মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালক, পিরচালক (সকল), িসে�মস্  ম�ােনজার,
উপ-পিরচালক (সকল), �ক� পিরচালক (সকল), �ক� উপ-পিরচালক ও সহকারী
�ক� পিরচালকগণ �েত�েক �িত মােস দু’�ট কের িফ� িভ�জট করেবন এবং �ধান
কায �ালেয়র অন�ান� কম �কত�াগণ উ� �তন কতৃ�পে�র িনেদ�শনা �মাতােবক পিরদশ �ন
করেবন। �ধান কায �ালয়/ �ক� দ�র হেত পিরদশ �েন গমেনর পূেব � �েত�ক কম �কত�া
মহাপিরচালক মেহাদয়েক অবগত করেবন। (�কািভড পিরি�িত উ�রেণর পর
সুিবধাজনক সমেয়)
ii) �জলা কায �ালেয়র ��া�ামারগণ বা অিতির� দািয়��া� বা সংযুে� কম �রত
সহকারী ��া�ামারগণ �িতমােস নূ�নতম ০২ (দুই) �ট উপেজলা কায �ালয় ও ০৩ (িতন)
�ট �শখ রােসল িড�জটাল ল�াব পিরদশ �ন করেবন এবং উপেজলায় কম �রত সহকারী
��া�ামারগণ �িতমােস িনজ উপেজলােত �ািপত নূ�নতম ০৩ (িতন) �ট �শখ রােসল
িড�জটাল ল�াব পিরদশ �ন করেবন ও কমপে� ০১ (দুই) �ট িড�জটাল সমােবশ
আেয়াজন করেবন।
iii)  পিরদশ �নকােল পিরদশ �ন গাইডলাইন/ছক অনুসরণ করেত হেব এবং পিরদশ �ন
পরবত� িতন (০৩) িদেনর মেধ� আবিশ�কভােব সুপািরশ ও মতামতসহ �িতেবদন (ই-
�মইলঃ doict.visitreport@gmail.com) �শাসন শাখায় ��রণ িন��ত করেবন। িমজ
শারিমন সুলতানা, উ�মান সহকারী (�শাসন শাখা) সকল পিরদশ �ন �িতেবদন �হণ
ও সংর�ণপূব �ক তািলকাভ� �� করেবন ।
iv) পিরচালক (অথ � ও �শাসন) এর সভাপিতে� �িত মােস জনাব তাসেনাভা �চৗধুরী,
সহকারী ��া�ামার (�শাসন শাখা) এবং জনাব �মাঃ �মাজােহদুল ইসলাম, �শাসিনক
কম �কত�া-�ক িনেয় পিরদশ �ন �িতেবদন এবং সুপািরশসমূহ 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 �সূিচ পিরচালক (সকল)।
৩। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)।
৪। জনাব তাসেনাভা �চৗধুরী, সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা।
৫। �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা।
৬। উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা।
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৩.৫ একাদশ
জাতীয়
সংসেদর
ডাক,
�টিলেযাগােযা
গ ও
তথ��যু��
ম�ণালয়
স�িক�ত
�ায়ী কিম�টর
সভা

সকল �জলা/উপেজলায় গ�ঠত
আইিস�ট কিম�টর িনয়িমত সভার
�না�টশ, �িতেবদন ও কায �িববরণী
সংি�� মাননীয় সদস�গণেক ��রণ
িন��ত করা এবং এ সং�া� যাবতীয়
তথ� ও কায �িববরণী �ধান কায �ালেয়
সংর�ণ করেত সভাপিত িনেদ�শনা
�দন। 

সকল �জলা/উপেজলায় গ�ঠত আইিস�ট
কিম�টর িনয়িমত সভার �না�টশ, �িতেবদন ও
কায �িববরণী সংি�� মাননীয় সদস�গণেক
��রণ িন��ত করেত হেব এবং এ সং�া�
যাবতীয় তথ� ও কায �িববরণী �ধান
কায �ালেয় সংর�ণ করেত হেব।
দািয়�: 
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশিতয়াক
আহেমদ, সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা।
৩। জনাব �মাঃ আিশক আকবর, ডাটা এি� /
কে�াল সুপারভাইজার।

৩.৬ সাংগঠিনক
কাঠােমা
(অগ �ােনা�াম)
এবং
িনেয়াগ
িবিধমালা

��ািবত সাংগঠিনক কাঠােমা
(অগ �ােনা�াম) এবং িনেয়াগ িবিধমালা
িবষেয় আগামী ১ স�ােহর মেধ�
কিম�টেক এক�ট সভা কের �বতনে�ল
উ�ীকরণ, পদিব পিরবত�ন, জব
�ডস��পশন চূড়া� কের �তু আইিস�ট
িবভােগ ��রণ করেত সভাপিত িনেদ�শ
�দন।
গ�ঠত কিম�টঃ 
ক) অিতির� মহাপিরচালক -আ�ায়ক
খ) পিরচালক (অথ � ও �শাসন) -সদস�
গ) পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) -
সদস�
ঘ) উপ-পিরচালক (পিরক�না ও
উ�য়ন) -সদস�
ঙ) উপ-পিরচালক (�শাসন) -সদস�
চ) িসে�ম ম�ােনজার -সদস�
ছ) সহকারী পিরচালক (অথ �)  -সদস�
জ) �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশিতয়াক
আহেমদ, সহকারী ��া�ামার -সদস�
ঝ) উপ-পিরচালক (�শাসন) -সদস�
সিচব

��ািবত সাংগঠিনক কাঠােমা (অগ �ােনা�াম)
এবং িনেয়াগ িবিধমালা িবষেয় আগামী ১
স�ােহর মেধ� কিম�টেক এক�ট সভা কের
িভি�েত �বতনে�ল উ�ীকরণ, পদিব
পিরবত�ন, জব �ডস��পশন চূড়া� কের �তু
আইিস�ট িবভােগ ��রণ করেত হেব।
দািয়�ঃ
১। গ�ঠত কিম�ট।
২। �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশিতয়াক
আহেমদ, সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা। 
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৩.৭ অিধদ�েরর
িবিভ� পেদ
িনেয়াগ ও
জনবল

i) তথ� ও �যাগােযাগ �যু��
অিধদ�েরর০৮/১০/২০১৭ তািরেখর
৫৬.০৪.০০০০.০০৮.১১.০১১.১৭-১২৯৪
�ারেকর িনেয়াগ িব�ি�র আেলােক
তৃতীয় ��নীর িবিভ� পেদ িনেয়ােগর
িনিম� গহৃীত আেবদন�েলা
�র�জ�ারভ��করণ এবং সংগহৃীত
আেবদেনর সােথ �া� ব�াংক �াফট/
�পা�াল অড�ােরর কায ��েম সভাপিত
সেব �া� ���ােরাপ কেরন এবং �তু
স�� করার িবষেয় িনেদ�শনা �দান
কেরন।
ii) িবিপএসিস এর মাধ�েম িন�বিণ �ত
পদ�েলােত িনেয়াগ কায ��ম চলমান
রেয়েছঃ
�
ম. 

পেদর নাম পেদর
সংখ�া

১। �মইনেটন�া� ই��িনয়ার
(��ড-৬)

০১

২। সহকারী
�নটওয়াক� ই��িনয়ার (��ড
-৯)

৬৫

৩। সহকারী
��া�ামার (��ড-৯)

৫৯

৪। িহসাবর�ণ
কম �কত�া (��ড-১০)

০১

৫। ডাটা এি�/কে�াল
সুপারভাইজার (��ড-১০)

০১

iii) ��া�ামার (৬� ��ড) এর শূন�
পেদ িনেয়ােগর উেদ�াগ �হণ করেত
সভাপিত িনেদ�শ �দন।

i) তথ� ও �যাগােযাগ �যু��
অিধদ�েরর০৮/১০/২০১৭ তািরেখর
৫৬.০৪.০০০০.০০৮.১১.০১১.১৭-১২৯৪
�ারেকর িনেয়াগ িব�ি�র আেলােক তৃতীয়
��নীর িবিভ� পেদ িনেয়ােগর িনিম� গহৃীত
আেবদন�েলা �র�জ�ারভ��করেণর এবং
সংগহৃীত আেবদেনর সােথ �া� ব�াংক
�াফট/�পা�াল অড�ােরর কায ��মেক
সেব �া� ��� িদেয় �তু স�� করার ব�ব�া
িনেত হেব।
দািয়�:
১। এ সং�া� গ�ঠত কিম�ট;
২। জনাব �মাঃ আলমাছ �হােসন,ওেয়বসাইট
এ�ডিমিনে�টর (িসে�ম ও �িশ�ণ);
ii) চলমান িবিভ� পেদ িনেয়ােগর িবষেয়
আইিস�ট িবভাগ ও িবিপএসিস
এর সােথ িনয়িমত �যাগােযাগ অব�াহত
রাখেত হেব।
iii) ��া�ামার (৬� ��ড) এর শূন� পেদ
িনেয়ােগর উেদ�াগ �হণ করেত হেব।
দািয়�ঃ
১। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)
২। উপ-পিরচালক (�শাসন)
৩। সহকারী পিরচালক (�শাসন)
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৩.৮ মামলা
পিরচালনা 

সভায় এ অিধদ�র সংি�� মামলার
িবষেয় িন�বিণ �ত আেলাচনা হয়ঃ
i) সহকারী �নটওয়াক� ই��িনয়ার পেদ
চলমান রীট ৫০৬৮/২০১৯ এর িনেয়াগ
কায ��ম অব�াহত রাখার িবষেয গত
০৩/০৩/২০২০ ি�. তািরেখ মহামান�
হাইেকাট� িবভাগ আেদশ �দান কেরন।
ii) �টকিনিশয়ানেদর করা রীেটর
(৬৮৬০/২০১৬) এবং (১৭০৭/২০১৭)
হাইেকাট� �দ� রােয়র িবপরীেত
দােয়রকৃত CP (Civil Petition for leave
to Appeal) এর �নানীেত গত
০৯/০৩/২০২০ ি�. তািরেখ মহামান�
সু�ীম �কােট�র আপীল িবভাগ
absorption সং�া� মামলার রায়
৪৬০/২০১৭ (Ministry of Livestock &
Fisheries & others) আেলােক িনেয়াগ
কায ��ম অব�াহত রাখার জন� আেদশ
�দান কেরন।
সভাপিত অিধদ�েরর জন� িনেয়া�জত
আইনজীবীর মাধ�েম রােয়র মূল কিপ
সং�েহর জন� দািয়��া� কম �কত�ােক
িনেদ�শ �দন।

i) মামলাসমূহ �তু িন�ি�র জন� �েয়াজনীয়
ব�ব�া �হণ করেত হেব।
ii) দািয়��া� কম �কত�া অিধদ�েরর জন�
িনেয়া�জত আইনজীবীর মাধ�েম রােয়র মূল
কিপ সং�হ করেবন।
দািয়�ঃ 
১। উপ-পিরচালক (�শাসন) - তদারককারী
২। সহকারী পিরচালক (�সবা) - �ফাকাল
পেয়�
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৩.৯ লাইে�রী
ব�ব�াপনা

লাইে�রীর িবগত ওেপন �সাস � ভাশ �েনর
সফটওয়�ার�ট ইউজার ���িল না
হওয়ায় এবং লাইে�রী অেটােমশন ২য়
�ফেজর কায ��ম ও লাইে�রী
িসে�েমর সােথ E-book ও PDF িরডার
সংযুে�র কায ��ম �তু স�ে�র
কায ��ম পূন �া� বা�বায়েনর িনিম�
লাইে�ির ব�ব�াপনা িসে�ম�ট পুনরায়
বাংলা ও ইংেরজী ভাস �নসহ ��েতর
িনিম� �ভ�েরর সােথ সভা অনু��ত
হেয়েছ মেম � আেলাচনা হয়। সভাপিত
Software Developer এর সােথ
�যাগােযাগপূব �ক লাইে�ির ব�ব�াপনা
িসে�ম�ট পুনরায় বাংলা ও ইংেরজী
ভাস �নসহ ��েতর িনিম�
সফটওয়�ার�টর উ�য়ন কায ��ম �তু
�শষ করেত দািয়��া� কম �কত�ােক
িনেদ�শনা �দন।
লাইে�রী (সফটওয়�ার) ব�ব�াপনা
সং�া� গ�ঠত কিম�টঃ 
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)  আ�ায়ক
২। সহকারী পিরচালক (�সবা) সদস�
৩। জনাব এস, এম, আইনুল ইসলাম,
সহকারী ��া�ামার  সদস�
৪। িমজ �রজওয়ানা সুলতানা, সহকারী
��া�ামার সদস�
৫। জনাব আনজমু িরয়াসত, সহকারী
��া�ামার সদস� সিচব

লাইে�রী ব�ব�াপনা িস�া�সমূহ এর পূন �া�
বা�বায়েনর িনিম� লাইে�ির ব�ব�াপনা
িসে�ম�ট পুনরায় বাংলা ও ইংেরজী ভাস �নসহ
��েতর িনিম� �ভ�েরর সােথ �যাগেযাগ ও
তদারিক অব�াহত রাখেত
এবং সফটওয়�ার�টর উ�য়ন কায ��ম �তু
�শষ করেত হেব।
দািয়�ঃ
১। লাইে�রী (সফটওয়�ার) ব�ব�াপনা
সং�া� গ�ঠত কিম�ট।
২। জনাব আনজমু িরয়াসত, সহকারী
��া�ামার, িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা।
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৩.১০ই-��ার
ব�ব�াপনা

সভায় �ক�ীয় ই-িরকুই�জশন এ�
ইনেভ�রী ম�ােনজেম� িসে�ম
সফটওয়�ার�টর GRP (store) িসে�েম
অ�ভ� ���র িনিম� �ডভলপেম� ট�েমর
সােথ িম�টং হেয়েছ এবং িকছ�  কুেয়ির
�দান করা হেয়েছ বেল দািয়��া�
কম �কত�া জানান। GRP
(store) সফটওয়�াের অিধদ�েরর �ধান
কায �ালয়সহ ৬৪�ট �জলা অিফস
অ�ভ� ���র ব�ব�া স�ে�র জন�
সভাপিত দািয়��া� কম �কত�ােক �তু
উ� GRP (store) �ডভলপেম� ট�েমর
সােথ �যাগােযাগ পূব �ক পরবত� ব�ব�া
�হেণর িনেদ�শ �দন।

GRP (store) সফটওয়�াের অিধদ�েরর �ধান
কায �ালয়সহ ৬৪�ট �জলা অিফস অ�ভ� ���র
ব�ব�া স�ে�র জন� দািয়��া� কম �কত�া
�তু উ� GRP (store) �ডভলপেম� ট�েমর
সােথ �যাগােযাগ পূব �ক পরবত� ব�ব�া �হণ
করেবন।
দািয়�ঃ
১। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)
২। �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশিতয়াক
আহেমদ, সহকারী ��া�ামার

৩.১১ ই-ফাইিলং
কায ��ম

i) অিধদ�েরর �জলা এবং উপেজলা
পয �ােয়র অিফস�েলার অিধকাংশ ই-
ফাইিলং কায ��েম সংযু�করণ হেয়েছ।
অবিশ� অিফেস ই-ফাইিলং এ
সংযু��করেণর কায ��ম �তু �শষ
করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।
ii) সভাপিত অিধদ�েরর সকল
কম �কত�া/কম �চারীর পূব �বতী মােসর ই-
ফাইিলং-এ লগ ইন, �প��ংসহ িব�ািরত
�িতেবদন পরবত�  মািসক সম�য়
সভায় ত� েল ধরার িবষেয় িনেদ�শ �দান
কেরন।

i) অিধদ�েরর �েত�ক�ট �জলা এবং
উপেজলা পয �ােয়র অিফসসমূহ �ধান
কায �ালেয়র সােথ ই-ফাইিলং কায ��েম
সংযু�করেণর কায ��ম a2i ��া�াম এর
সােথ �যাগােযাগ অব�াহত �রেখ �তু স��
করেত হেব।
ii) অিধদ�েরর সকল কম �কত�া/কম �চারীর
পূব �বতী ০১ মােসর ই-ফাইিলং-এ লগ ইন,
�প��ংসহ িব�ািরত �িতেবদন ইনিথর
দািয়��া� কম �কত�া মািসক সম�য় সভায়
উপ�াপন করেবন।
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। জনাব িব.এম. �বলাল �হােসন, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা।
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৩.১২জিম সং�া� আইিস�ট অিধদ�েরর পূব �াচেলর
জিমেত দুই ক� িবিশ� অিফস কাম
ওেয়�টং �ম এবং এে�াচ �রােডর
�তিরর িনিম� PWD �ক প� ��রণ
করা হয়। গত স�ােহ PWD �ত �ফােন
�যাগােযাগ করা হয়, িক� PWD হেত এ
িবষেয় �কােনা সদু�র পাওয়া যায়িন
মেম � সভায় আেলাচনা হয়।
গ�ঠত কিম�ট
১) পিরচালক (অথ � ও �শাসন)
-আ�ায়ক
২) সহকারী পিরচালক (অথ �) -সদস�
৩) উপ-পিরচালক (�শাসন) -সদস�
সিচব

আইিস�ট অিধদ�েরর পূব �াচেলর জিমেত দুই
ক� িবিশ� অিফস কাম ওেয়�টং �ম এবং
এে�াচ �রােডর �তিরর িনিম� PWD এর সােথ
�যাগােযাগ অব�াহত রাখেত হেব।
দািয়�: 
গ�ঠত কিম�ট। 

৩.১৩মূলধন ব�য় সভায় িনে�া� িবষেয় আেলাচনা হয়ঃ
তথ� ও �যাগােযাগ �যু��
অিধদ�েরর গত ০১ জানুয়াির,
২০২০ ি�ঃ সভার িস�া�
�মাতােবক অিধদ�েরর মাঠ
পয �ােয় (উপেজলা) কম �রত
সহকারী ��া�ামারগেণর জন�
বাইক �েয়র িস�া� হয় এবং
মহাপিরচালক মেহাদয় কতৃ�ক
অনুেমািদত হয়। িক�
অিধদ�েরর �ধান কায �ালয় হেত
বােজট ��রণ করার পর �দখা
যায়, �কািভড-১৯ এর কারেণ
বাজাের �মাটর বাইেকর ��তা
এবং ��িসিফেকশন �মাতােবক
বাজার �িতেযািগতাপূণ � নয়।
সভাপিত উে�িখত
��িসিফেকশন সংেশাধেনপূব �ক
পুনরায় জ�ির িভি�েত মােঠ
��রণ করার িনেদ�শনা �দান
কেরন। 

১। নত�ন সহকারী ��া�ামারেদর জন� �মাটর
সাইেকল �েয়র িনিম� ��িসিফেকশন
সংেশাধেনপূব �ক পুনরায় জ�ির িভি�েত
মােঠ ��রণ করেত হেব।
২। পরবত� অথ � বছেরর বােজেট এ
অিধদ�েরর নবেযাগদানকৃত ��া�ামারেদর
জন� গািড় �য় বাবদ বােজট বরা� রাখেত
হেব।
৩।  আিথ �ক �মতা ব�েনর িনেদ�িশকা
অনুযায়ী সকল কায ��ম পিরচালনা করেত
হেব।
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�ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৩.১৪ ��ার/ �সবা
সং�া�

গত ১১/০৩/২০২০ তািরখ বুধবার
সকাল ১১:০০ ঘ�টকায় অিধদ�েরর
সভাকে� (১১ তলা, �ম ন�রঃ ১১০৩)
অনু��ত মাচ�/২০২০ মােসর সম�য়
সভায় আেলাচনা হয় �য, ��ােরর
ত�াবধােন মাঠ পয �ােয়র িকছ�  কম �কত�া
সহকারী ��া�ামার পদ হেত অব�াহিতর
��ি�েত মটর সাইেকল এ অিধদ�ের
জমা �দান করায়, িকছ�  অব�ব�ত
বাইক রেয়েছ। ভ�ল�েম মাচ� মােসর
কায �িববরণীেত িবষয়�ট উে�খ করা
হয়িন। সভায় সব �স�িত�েম অব�ব�ত
বাইক�েলা চালু রাখার �ােথ � এবং
�শাসিনক কােজর সুিবধােথ � এ
অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয়র আ�হী
কম �কত�ােদর ব�বহােরর অনুমিত
�দােনর িবষেয় িস�া� গহৃীত হয়।

��ােরর ত�াবধােন থাকা মাঠ পয �ােয়র
অব�ব�ত বাইক�েলা চালু রাখার �ােথ � এবং
�শাসিনক কােজর সুিবধােথ � এ অিধদ�েরর
�ধান কায �ালেয়র আ�হী কম �কত�ােদর
ব�বহােরর অনুমিত �দান করা �যেত পাের।
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। সহকারী পিরচালক (�সবা)
৩। ��ারকীপার

৩.১৫আইিস�ট
অিধদ�েরর 
মাঠ পয �ােয়র
কম �কত�ােদর
কায �পিরিধ
িনধ �ারণ এবং
�মতা ব�ন

আইিস�ট অিধদ�েরর মাঠ পয �ােয়
��া�ামার ও সহকারী ��া�ামারেদর
কায � পিরিধ িনধ �ারণপূব �ক
আিথ �কিবষয়ািদসহ �মতা ব�েনর
িনিম� গত ০৯/০২/২০২০ তািরেখ
এক�ট সভা অনু��ত হয়। �াথিমকভােব
এক�ট খসড়া ��ত হয়। এ মােসই
আবিশ�কভােব এক�ট সভা কের খসড়া
চূড়া� করেত সভাপিত িনেদ�শ �দন।
গ�ঠত কিম�ট
১) পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)  
-আ�ায়ক
২) জনাব �মাঃ ওয়াদুদুর রহমান,
��া�ামার  -সদস�
৩) সহকারী পিরচালক (�শাসন)
-সদস�
৪) �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশিতয়াক
আহেমদ, সহকারী ��া�ামার -সদস�
৫) �সয়দ সালমান িবন কােদর, সহকারী
��া�ামার -সদস�
৬) উপ-পিরচালক (�শাসন)-সদস�
সিচব

অ� অিধদ�েরর ��া�ামার ও সহকারী
��া�ামারেদর কায � পিরিধ িনধ �ারণপূব �ক
মাঠ পয �ােয় কম �কত�ােদর �মতা ব�েনর
খসড়া ��েতর িনিম� এই মােসর মেধ�ই
এক�ট সভা আেয়াজন করেত হেব।
আিথ �ক �মতার িবষয়�ট িবেবচনায় িনেত
হেব। 
দািয়�ঃ 
১। গ�ঠত কিম�ট। 
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সভাপিত অ� অিধদ�েরর ��া�ামার/
সহকারী ��া�ামারেদর কায � পিরিধ
িনধ �ারণপূব �ক মাঠ পয �ােয় কম �কত�ােদর
�মতা ব�েনর িনিম� জানুয়াির মােসই
এক�ট সভা আ�ান করেত পরামশ �
�দান কেরন।
গ�ঠত কিম�ট
১) পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)  
-আ�ায়ক
 ২) জনাব �মাঃ ওয়াদুদুর রহমান,
��া�ামার  -সদস�
৩) সহকারী পিরচালক (�শাসন)
-সদস�
 ৪) �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশিতয়াক
আহেমদ, সহকারী ��া�ামার-সদস�
৫) �সয়দ সালমান িবন কােদর, সহকারী
��া�ামার -সদস�
৬) উপ-পিরচালক (�শাসন)-সদস�
সিচব

৩.১
৬

�নিতকতা
(Ethics) িবষয়
ক সভা

i) মহাপিরচালক মেহাদেয়র
সভাপিতে� ১৪/০৬/২০২০ ি��া�,
বুধবার, দুপুর ১২:৩০ ঘ�টকায়
�নিতকতা (Ethics) িবষয়ক সভা
আহবান করা হেয়েছ। সভাপিত সভার
িস�া� অনুসাের কায ��ম �হেণর
পরামশ � �দান কেরন।
ii) �নিতকতা (Ethics) িবষয়ক সভার
িস�া� অনুসাের কায ��ম �হণ ও
বা�বায়ন হে� মেম � সভােক জানােনা
হয়। 

মহাপিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে�
�নিতকতা (Ethics) িবষয়ক পরবত� ��মািসক
সভা �সে��র, ২০২০ মােস আেয়াজন
করেত হেব এবং সভার িস�া� অনুসাের
কায ��ম �হণ ও বা�বায়ন করেত হেব।
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (�শাসন) - �নিতকতা
িবষয়ক �ফাকাল পেয়� কম �কত�া
২। উপ-পিরচালক (অথ �) - �নিতকতা িবষয়ক
িবক� কম �কত�া
৩। িমজ ্ তাসেনাভা �চৗধুরী, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা
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৩.১৭�িশ�ণ
(অভ��রীণ ও
বািহর)

i) এ অিধদ�েরর নবিনযু� ��া�ামার/
সহকারী ��া�মারগেণর জন� বুিনয়ািদ
�িশ�ণ সুষ্ঠ�ভােব স�ে�র িনিম�
িবিপএ�টিসেত �যাগােযাগ অব�াহত
রাখেত সভাপিত িনেদ�শ �দন।
ii) চলমান ই-নিথ �িশ�ণ কায ��ম
সুষ্ঠ�ভােব স�ে�র জন� সভাপিত
িনেদ�শ �দান কেরন।

i) নবিনযু� ��া�ামার/সহকারী
��া�মারগেণর জন� বুিনয়ািদ �িশ�ণ
সুষ্ঠ�ভােব স�ে�র িনিম� িবিপএ�টিসেত
�যাগােযাগ অব�াহত রাখেত হেব।
দািয়�ঃ 
উপ-পিরচালক (অথ �/ �শাসন)
ii) চলমান ই-নিথ �িশ�ণ কায ��ম
সুষ্ঠ�ভােব স�� করেত হেব।
দািয়�ঃ 
১। পিরক�না ও উ�য়ন শাখা
২। জনাব িব.এম. �বলাল �হােসন, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা।

৪। অথ � শাখা
�
ম
আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৪
.
১

অিডট
আপি�

অ� অিধদ�েরর অিডট আপি�সমূহ
িন�ে�র িবষেয় কায �কর ব�ব�া �হণ করেত
এবং অিডট অিফেসর সােথ �যাগােযাগ
অব�াহত রাখেত সভাপিত িনেদ�শ �দন।

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

৪
.
২

বােজট
বা�বায়ন,
ব�য় ও
অ�গিত

অিধদ�েরর জন� অথ � বছেরর বােজট
যথাসমেয় িবিধেমাতােবক ব�য় �তু িন��ত
করেত সভাপিত িনেদ�শ �দন।
অিধদ�েরর �জলা এবং উপেজলা কায �ালেয়র
সকল �য় সং�া� িবষেয় িনে�া�
তদারককারী কিম�ট কাজ করেবঃ
 ক) পিরচালক (অথ � ও �শাসন) -আ�ায়ক
 খ) পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) -সদস�
 গ) উপ-পিরচালক (অথ �) -সদস�
 ঘ) উপ-পিরচালক (�শাসন) -সদস� সিচব

অিধদ�েরর জন� অথ � বছেরর বােজট
যথাসমেয় িবিধেমাতােবক ব�য় �তু িন��ত
করেত হেব।
দািয়�ঃ
১। গ�ঠত কিম�ট।
২। সহকারী পিরচালক (অথ �)।
৩। জনাব এস, এম, আইনুল ইসলাম, সহকারী
��া�ামার, অথ � শাখা।
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�
ম
আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৪
.
৩

�য়
পিরক�না

i) আগামী অথ �বছের ২০২০-২১ এর বািষ �ক �য়
পিরক�না PPR অনুযায়ী যথাসমেয় করার
িবষেয় আেলাচনা হয়।
ii) এ অিধদ�েরর অভ��রীণ �েয়র ��ে� িন��প কিম�
গঠেনর িবষেয় িস�া� হয়ঃ
 ক) পিরচালক (অথ � ও �শাসন) - আ�ায়ক
 খ) আইিস�ট িবভােগর �িতিনিধ - সদস�
 গ) উপ-পিরচালক (�শাসন) - সদস� সিচব

i) আগামী অথ �বছের ২০২০-২১ এর বািষ �ক
�য় পিরক�না PPR অনুযায়ী যথাসমেয়
করেত হেব।
ii) এ অিধদ�েরর অভ��রীণ �েয়র ��ে�
িন��প কিম�ট গঠন করা হেলাঃ
 ক) পিরচালক (অথ � ও �শাসন) - আ�ায়ক
 খ) আইিস�ট িবভােগর �িতিনিধ - সদস�
 গ) উপ-পিরচালক (�শাসন) - সদস� সিচব 

৫। পিরক�না ও উ�য়ন শাখা

�ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৫.১ বই �কাশনা
ও �চার-
�চারনা

i) অিধদ�েরর িবগত ১ বছেরর সািব �ক
কায �াবলী স�িলত বইেয়র সফট কিপ ��ত
করা হেয়েছ। �কােশর পরবত� �েয়াজনীয়
ব�ব�া �হেণ জন� ��েস রেয়েছ মেম �
সভােক জানােনা হয়।
ii) বাংলা সং�রণ স�ে�র পর বই এর
ইংেরজী সং�রণ �কােশর উেদ�াগ �হণ
করেত হেব এবং পরবত�েত অিধদ�েরর
�িত�াকাল �থেক সািব �ক কায �াবলী স�িলত
বই �কােশর উেদ�াগ �হণ করেত হেব
মেম � সভাপিত িনেদ�শনা �দন।
গ�ঠত কিম�টঃ
১। অিতির� মহাপিরচালক - সম�য়ক
২। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) -
আ�ায়ক
৩। উপ-পিরচালক (�শাসন) - সদস�
৪। উপ-পিরচালক (অথ �) - সদস�
৫। ডাটােবজ এডিমিনে�টর (পিরক�না ও
উ�য়ন) - সদস�
৬। িমজ ইসেমত ফারজানা, সহকারী
পিরচালক  -সদস�
৭। উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) -
সদস� সিচব

i) অিধদ�েরর িবগত ১ বছেরর সািব �ক
কায �াবলী স�িলত স�ািদত বইেয়র �কাশ
কায ��ম �তু স�� করেত হেব।
ii) বাংলা সং�রণ স�ে�র পর পরবত�েত
বই এর ইংেরজী সং�রণ �কােশর উেদ�াগ
�হণ করেত হেব। পরবত�েত অিধদ�েরর
সািব �ক কায �াবলী স�িলত এক�ট বই �কাশ
করেত হেব।
দািয়�ঃ
১। গ�ঠত কিম�ট।
২। িমজ ইসেমত ফারজানা, সহকারী
পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন),
সংযু��ঃ িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা।
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�ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৫.২ ইেনােভশন এ অিধদ�েরর �ধান কায �ালয়সহ মাঠ
পয �ায় �থেক �া� ইেনােভশন
আইিডয়াসমূহ বা�বায়েনর িদক
িনেদ�শনাসমূহ �মেন িনধ �ািরত সমেয়
বা�বায়েনর িনিম� িনয়িমত তদারিক
করেত সভাপিত িনেদ�শ �দন।

এ অিধদ�েরর �ধান কায �ালয়সহ মাঠ
পয �ায় �থেক �া� ইেনােভশন
আইিডয়াসমূহ বা�বায়েনর িদক
িনেদ�শনাসমূহ �মেন িনধ �ািরত সমেয়
বা�বায়েনর িনিম� িনয়িমত তদারিক
অব�াহত রাখেত হেব।
দািয়�ঃ 
১। পিরক�না ও উ�য়ন শাখা
২। ইেনােভশন কিম�ট
২। �নটওয়াক� ই��িনয়ার (পিরক�না ও
উ�য়ন)

৬। িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা

�
ম

আেলা
চ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৬
.
১

সমি�
ত
�িশ�
ণ
ডাটা
�বজ

এ অিধদ�েরর যাবতীয় �িশ�েণর তথ�ািদ
সংর�ণ ও পয �ােলাচনার িনিম� সমি�ত �িশ�ণ
ডাটােবজ (Training Database Platform) এর
কায ��ম �তু স�� করেত সভাপিত িনেদ�শ �দন।
 

এ অিধদ�েরর যাবতীয় �িশ�েণর তথ�ািদ
সংর�ণ ও পয �ােলাচনার িনিম� সমি�ত
�িশ�ণ ডাটােবজ (Training Database
Platform) এর কায ��ম �তু স�� করেত
হেব।
দািয়�ঃ 
১। িসে�ম ম�ােনজার।
২। ডাটােবজ এডিমিনে�টর, পিরক�না ও
উ�য়ন শাখা।

৬
.
২

িভিডও
কনফা
�র�

অিধদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন চ� �� �মাতােবক
এ বছেরর িভিডও কনফাের��ং এর ল��মা�
অ�জ�ত হেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়। 

i) �িতমােস নূন�তম ৪�ট (�জলা �শাসেকর
সােথ ০২ �ট এবং উপেজলা িনব �াহী
অিফসারেদর সােথ ০২ �ট) িভিডও কনফাের�
আেয়াজন করেত হেব।
ii) এ অিধদ�র কতৃ�ক আেয়া�জত িবিভ�
িদবস, অনু�ান ও �ক� িবষেয় িভিডও
কনফাের� আেয়াজেনর উেদ�াগ �হণ করেত
হেব।
দািয়�:          
১। িসে�মস্  ও �িশ�ণ শাখা
২। জনাব মুহা�দ আলমগীর ফা�ক �চৗধুরী,
�মইনেটেন� ই��িনয়ার

 ৭।  অনু�ান/উৎসবািদ
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 �ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া� �ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৭.১ ‘জাতীয়
িশ�-িকেশার
��া�ািমং
�িতেযািগতা-
2019’
ও
‘ন�াশনাল
হাই�ুল
��া�ািমং
�িতেযািগতা-
২০২০”

i) ‘জাতীয় িশ�-িকেশার ��া�ািমং
�িতেযািগতা-2019’ এর সমাপনী ও পুর�ার িবতরনী
অনু�ান আেয়াজেনর তািরখ িনধ �ারেণর জন�
CRIএর সােথ �যাগােযাগ করা হেয়েছ। এই  সমাপনী
ও পুর�ার িবতরনী অনু�ােন মাননীয় �ধানম�ী
সানু�হ উপি�িতর স�িত থাকেলও পর�রতীেত
�কািভড-১৯ এর �ভােব স�ৃ পিরি�িতেত উ�
অনু�ান িবলি�ত হে�। আইিস�ট িবভাগ ও CRI
এর সােথ �যাগােযাগ অব�াহত রাখেত হেব। শী�ই
এক�ট ��িতমূলক সভা আ�ান করেত হেব মেম �
সভায় আেলাচনা হয়।
ii) “ন�াশনাল হাই�ুল ��া�ািমং
�িতেযািগতা-২০২০” আেয়াজন এর িনিম�
িবিসিসেক দািয়� �দান করা হেয়েছ মেম � সভায়
আেলাচনা হয়। উ� দািয়� �দােনর িবষয়�ট
আইিস�ট িবভােগর �েমাশন শাখা হেত অবিহত
করা হয়।

i) ‘জাতীয় িশ�-িকেশার
��া�ািমং �িতেযািগতা-2019’
এর সমাপনী ও পুর�ার
িবতরনী অনু�ান আেয়াজন
এর িনিম� আইিস�ট িবভাগ ও
CRI এর সােথ �যাগােযাগ
অব�াহত রাখেত হেব।  
ii) “ন�াশনাল হাই�ুল
��া�ািমং
�িতেযািগতা-২০২০”
আেয়াজেন আইিস�ট
িবভােগর িনেদ�শনা অনুযায়ী
কায ��ম স�� করেত হেব।
i)      পরবত� সম�য় সভায়
আেলাচনার ��ি�েত িবষয়�ট
িন�� করেত হেব।
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ
ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা।
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 �ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৭.২ িড�জটাল
�মলা ২০২০

অনলাইন �াটফেম � িড�জটাল �মলা ২০২০
আেয়াজেনর িনিম�  আইিস�ট িবভাগ এট�আই-�ক
অনলাইন �াটফম � ��েতর িবষেয় িনেদ�শনা �দান
করা হয়। আইিস�ট িবভােগর সািব �ক িনেদ�শনায়
আইিস�ট অিধদ�র ও এট�আই-এর সহেযািগতায়
৬৪�ট �জলায় িড�জটাল �মলা ২০২০ আেয়াজেন
খসড়া গাইডলাইন ও কিম�ট �ণয়েনর িবষেয়
আেলাচনা হয়।    

আইিস�ট িবভােগর িনেদ�শনা
এবং বত�মান পিরি�িতেত
�া�� ঝঁুিকর কথা
িবেবচনাকরত িড�জটাল �মলা
২০২০ অনলাইন �াটফেম �
আেয়াজেনর িনিম� এট�আই-
�ক অনলাইন �াটফম � জ�রী
িভি�েত ��ত করার জন�
�যাগােযাগ অব�াহত রাখেত
হেব। আইিস�ট িবভােগর
িনেদ�শনা অনুযায়ী পরবত�েত
�মলা আেয়াজেনর খসড়া
গাইডলাইন ও কিম�ট
��তকরতঃ আইিস�ট
িবভােগ ��রণ করেত হেব।  
দািয়�ঃ
১। পিরচালক (অথ � ও
�শাসন)
২। উপ-পিরচালক (�শাসন)
৩। �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ
ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা।

৭.৩ ১৭ মাচ�
জাতীয় িশ�
িদবস

১৭ মাচ� জাতীয় িশ� িদবস আেয়াজেনর িবষেয়
�কান িনেদ�শনা পাওয়া যায়িন মেম � আেলাচনা হয়।

পরবত� সম�য় সভায়
আেলাচনার ��ি�েত িবষয়�ট
িন�� করেত হেব।

মু�জব বষ �
২০২০-২১
উদ্ যাপন উ
পলে�
১০০+
�কৗশল
বা�বায়ন

কেরানা পিরি�িতেত মু�জব বষ � ২০২০-২১
উদ্ যাপন উপলে� ১০০+ �কৗশল বা�বায়ন
কায ��ম ব�হত হে� মেম � সভায় আেলাচনা হয়।
এতদ্ িবষেয় আইিস�ট িবভাগ হেত �া� িনেদ�শনা
�মাতােবক িন�বিণ �ত কায ��ম ��রণ করা হেয়েছ
মেম �ও সভায় আেলাচনা হয়:
১। তথ��যু�� িভি�ক মানবস�দ উ�য়ন
২। ১০০+ ব�াচ লােবর িশ�াথ�েদর আইিস�ট িবষয়ক
�িশ�ণ ১০০+ হাজার
৩। ছা�/ছা�ীেদর ��া�ািমং �িশ�ণ-১০০+ হাজার
৪। সাধারণ িবদ�ালয়েক �াট� িবদ�ালেয়
�পা�র-১০০+ িবদ�ালয়

মু�জব বষ � ২০২০-২১
উদ্ যাপন উপলে� ১০০+
�কৗশল বা�বায়েন অনলাইন
�াটফেম �র সহেযািগতা �নয়া
�যেত পাের।

মু�জব বষ �
২০২০-২১

িড�জটাল �াটফেম � মু�জব’ শীষ �ক িন�বিণ �ত
কায ��ম স�ে�র জন� ০৫�ট EOI এর সংি��

i) অথ � �াি�র িবষেয়
আইিস�ট িবভােগর সােথ
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 �ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�উদ্ যাপন ‘িড
�জটাল
�াটফেম �
মু�জব’
শীষ �ক
কায ��ম

তািলকা গত ২৪/০২/২০২০ তািরেখ �কাশ করা
হেয়েছ। আইিস�ট িবভােগর গত ০১/০৬/২০২০
তািরেখর “ইেভ� আেয়াজন সং�া� ব�য়” শীষ �ক
অনলাইন সভায় উপসিচব, আইিস�ট �েমাশন শাখা
জানান �য, ২০১৯-২০ অথ �বছর �শষ পয �ােয় হেলও
অথ � ম�ণালয় হেত উ� কায ��ম আেয়াজেন
বােজট পাওয়া যায়িন। মাননীয় �িতম�ী িস�া�
�দান কেরন �য, আইিস�ট িবভােগর ২০২০-২১
অথ �বছেরর বােজট হেত উ� কায ��ম স��
করেত হেব। এসং�া� িন�বণ�ত দরপ� ���য়া
চলমান রাখার জন� িনেদ�শনা �দান কেরন মেম �
সভায় আেলাচনা হয়।  
(1) Selection of Consulting firm for Arrangement,
Development & Promotion of Short Film 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 ��েতর কায ��ম চলমান রেয়েছ মেম �
সভােক জনােনা হয়।
গ�ঠত কিম�টঃ
১। অিতির� মহাপিরচালক- আ�ায়ক
২। পিরচালক (অথ � ও �শাসন)- সদস�
৩। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)-সদস�
৪। উপ-পিরচালক (অথ �)-সদস�
৫। উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)-সদস�
৬। সহকারী পিরচালক (অথ �)                   -সদস�
৭। িসে�ম ম�ােনজার-সদস�
৮। �সয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশিতয়াক আহেমদ,
সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা                          
     -সদস�(সহকারী �ফাকা� পেয়� কম �কত�া)

�যাগােযাগা অব�াহত রাখেত
হেব।
ii) শী�ই RFP ��তপূব �ক
সংি�� তািলকাভ�� �িত�ান
বরাবর জাির করেত হেব।
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 �ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৯। উপ-পিরচালক (�শাসন)- সদস� সিচব
(�ফাকা� পেয়� কম �কত�া)

৮।  িবিবধ

�ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৮.১ ৭৫৬ পদ
সংর�ণ ও
�ায়ীকরণ

i) ৬৪ �ট পদ ২০১৮-১৯ �ময়ােদ সংর�ণ করা হেয়েছ মেম � সভায়
আেলাচনা হয়।
ii) ৬৯২ �ট পেদর �ময়াদ সংরে�েনর ��া.ব তথ� ও �যাগােযাগ �যু��
িবভাগ �থেক �ফরত পাঠােনা হেয়েছ। ৩১�ট আউটেসািস �ং পেদ িনেয়ােগ
অথ � িবভােগর িনেদ�শনা সং�া� প��ট প�ৃাংকেনর জন� তথ� ও
�যাগােযাগ �যু�� িবভাগ �থেক অথ � িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। এখনও
�কান জবাব পাওয়া যায়িন। প�ৃাংকেণর কিপসহ পুনরায় ৬৯২ পদ
সংর�েণর ��াব ��রেণর িনেদ�শনা রেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়।
সভাপিত অথ � িবভােগ ও আইিস�ট িবভােগ এ িবষেয় �যাগােযাগ করার
জন� িনেদ�শ �দন। 

৩১�ট
আউটেসা
িস �ং পেদ
িনেয়ােগ
অথ �
িবভােগর
িনেদ�শনা
সং�া�
প��ট
প�ৃাংকেন
র জন�
অথ �
িবভােগ
�যাগােযাগ
করেত
হেব। ৭৫৬
পদ
সংর�ণ ও
�ায়ীকরণ 
িবষেয় আই
িস�ট
িবভােগ
�যাগােযাগ
অব�হত
রাখেত
হেব।
দািয়�ঃ 
১।
পিরচালক
(অথ � ও
�শাসন)
২। �শাসন
শাখা।
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�ম আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৮.২ কেরানা
(�কািভড-১৯)
ভাইরাসজিন
ত
দুেয �াগকালীন
অিফস ব�ব�া

কেরানা কালীন সমেয় জন�শাসন ম�ণালেয়র ��াপেনর আেলােক
সরকার কতৃ�ক �দ� �া��িবিধ ও িবিভ� শত�াবলী �মেন এ অিধদ�েরর
দা�িরক কাজ গিতশীল রাখা এবং এ অিধদ�েরর �ধান কায �ালয়সহ
মাঠ পয �ােয়র সব ��েরর সকল কম �কত�া/কম �চারীেক আবিশ�কভােব
কম ��েল অব�ােনর জন� সভাপিত িনেদ�শনা �দন।

সরকার
কতৃ �ক
�দ�
�া��িবিধ ও
িবিভ�
শত�াবলী
�মেন এ
অিধদ�ের
র দা�িরক
কাজ
গিতশীল
রাখেত
হেব। এ
অিধদ�ের
র �ধান
কায �ালয়স
হ মাঠ
পয �ােয়র
সব ��েরর
সকল
কম �কত�া/
কম �চারীেক
আবিশ�ক
ভােব
কম ��েল
অব�ান
িন��ত
করেত
হেব।
দািয়�ঃ
সকল
কম �কত�া/
কম �চারী
(আইিস�ট
অিধদ�র)

৯।         সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভার সমাি�
�ঘাষণা কেরন।
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িবঃ�ঃ �িত মােসর ০১ তািরেখর মেধ� িস�াে�র বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন এবং িনধ �ািরত
প� িন�ে�র ছক অনুযায়ী �েত�ক শাখার িচ�ঠপ� িন�ি� সং�া� �িতেবদন �শাসন
শাখায় ��রেণর জন� অনুেরাধ করা হেলা।

 

এ. িব. এম. আরশাদ �হােসন 
মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.০৬.০৩২.১৮.৮৯৫ তািরখ: 
২৩ জনু ২০২০

৯ আষাঢ় ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মানুসাের নয়) : (�জ��তার িভি�েত নয়) 
১) মহাপিরচালক, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র (সদয় অবগিতর জন�)
২) অিতির� মহাপিরচালক, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র
৩) পিরচালক, অথ � ও �শাসন, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র
৪) পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র
৫) িসে�ম ম�ােনজার, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র
৬) উপ-পিরচালক, অথ �, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র
৭) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� িবভাগ (�িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জন�)
৮) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জন�)
৯) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র (ওেয়বসাইেট
�দশ �েনর জন�)
১০) ��া�ামার (সকল), �জলা কায �ালয়, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র, ....................................।
১১) সহকারী ��া�ামার (সকল), উপেজলা কায �ালয়, তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� অিধদ�র,
....................................।
১২) জনাব, .........................................................।

 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
উপ-পিরচালক


