
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 
 

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

...

সভাপিত
�মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী 

 মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�)
সভার তািরখ ২০/০৪/২০২২ ি��া�
সভার সময় �ধবার, ��র ০২:০০ ঘ�কা
�ান আইিস� অিধদ�েরর সে�লন ক�
উপি�িত আইিস� অিধদ�েরর সকল কম �কত�া

সভাপিত উপি�ত সকলেক �েভ�া জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। িতিন কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯) �মাকােবলায় সরকােরর �া��িবিধ ও িবিভ� শত�াবলী �মেন

��ুভােব অিফস পিরচালনা িবষেয় ���ােরাপ কেরন। এছাড়াও িতিন সময়া�বিত�তার উপর �জার �দন এবং �েত�কেক স�ক সমেয় অিফেস উপি�ত হওয়ার জ�
িনেদ �শনা �দান কেরন। অতঃপর সভাপিত সহকারী ��া�ামার জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার-�ক সম�য় সভার িনধ �ািরত আেলাচনা �� করার অ�েরাধ কেরন।

  িনেদ �শনা �মাতােবক সহকারী ��া�ামার িবগত সভার কায �িববরণী পেড়  �শানান এবং কায �িববরণী� সকেলর স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়। পরবত�েত সহকারী
��া�ামার জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার 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, কায ��ম এবং

আেলাচ��িচ অ�যায়ী সংি�� কম �কত�াগণ আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন। িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িন�বিণ �ত িস�া�স�হ �হীত হয়ঃ

৩।  �শাসন ও �সবা শাখা
�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�



�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৩
.১

কেরানা
কালীন
(�কািভড
- ১৯
ভাইরাস)
অিফস
�ব�া

i) ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর �ধান কায �ালয়সহ মাঠ পয �ােয়র সকল
কম �কত�া/কম �চারীর এখন পয �� সব �েমাট কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯)আ�াে�র
িন��প সারসংে�পউপ�াপন করা হয়ঃ

�মাট আ�া� : ১১০

�মাট �� : ১১০

�মাট অ�� : ০

�মাট ��� : ০

িবেবচ� মােস আ�া� আ�া� : ০

 
ii) �িত মােসর সম�য় সভায় কেরানাভাইরাস (�কািভড-১৯) আ�াে�র
সারসংে�প উপ�াপেনর িনেদ �শনা �দান করা হয়।
iii) ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর সকল কম �কত�া/কম �চারীর
ভ�াকিসেনশন িনি�ত করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
iv) সভাপিত ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�ের কম �রত কম �কত�া/
কম �চারীেদর কেরানাভাইরাস (�কািভড-১৯) �েয �াগ পিরি�িত �মাকািবলার
(�কহ যিদ �কািভড-১৯-এ  আ�া� হন তাহেল ত�র �খ�জ �নয়া, �েয়াজনীয়
সহেযািগতা ও সােপাট � �দয়া ইত�ািদ) িনিম� িন�বিণ �তভােব গ�ত টীম/
কিম�েক দািয়�পালেনর িনেদ �শ �দন।
গ�ত কিম�:
�মকম �কত�ার নাম ও পদিব দািয়� �া� িবভাগ
১।  উপ-পিরচালক (�শাসন)      -  আহবায়ক  
২।  জনাব �হা�দ এরশাদ �হাসাইন, সহকারী পিরচালক

চ��াম িবভাগ
জনাব আছমা আ�ার, সহকারী ��া�ামার

 ৩। জনাব �ি�তা ��, ডাটা এি�/কে�াল �পারভাইজার ময়মনিসং িবভাগ
 ৪।  জনাব �মাহা�দ সােজ�ল হাসান, সহকারী ��া�ামার রং�র িবভাগ
 ৫।  জনাব িব.এম. �বলাল �হােসন, সহকারী ��া�ামার িসেলট িবভাগ
 ৬।  জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার, সহকারী ��া�ামার

ঢাকা িবভাগ
জনাব �মাঃ �সােহল রানা, সহকারী ��া�ামার

 ৭।  জনাব শা�  �হা�দ �বােয়ত আলম, সহকারী ��া�ামার রাজশাহী িবভাগ
 ৮। জনাব তানভীর আহেমদ, সহকারী ��া�ামার �লনা িবভাগ
 ৯। জনাব আন�ম িরয়াসাত, সহকারী ��া�ামার বিরশাল িবভাগ

 
iv) উপ� �� িবভাগওয়ারী দািয়��া� কম �কত�াগণ �ক�সহ অিধদ�েরর  মাঠ
পয �ােয়র  �য �কান ত� সরবরােহর ��ে� দািয়��া� কম �কত�া িহেসেব
িবেবিচত হেবন। �েয়াজেন অ� অিধদ�েরর িবিভ� �ক� স�হ পিরদশ �ন�ব �ক
�িতেবদন উপ�াপন করেবন।
 
v) সভাপিত �জলা/উপেজলা পয �ােয় কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯) এ আ�া�
কম �কত�া/কম �চারীর ত� সংি�� �জলার ��া�ামার/সহকারী ��া�ামার (অিত:
দািয়�)-�ক অ� অিধদ�েরর গ�ত কেরানা সহায়তা �েমর সােথ সম�য় কের
�ধান কায �ালেয় ��রেণর িনেদ �শনা �দান কেরন। 

i) �িত মােসর সম�য় সভায় কেরানা
ভাইরাস (�কািভড-১৯) আ�াে�র
সারসংে�প উপ�াপন করেত হেব।
ii) ত� ও �যাগােযাগ ��ি�
অিধদ�েরর সকল কম �কত�া/কম �চারীর
ভ�াকিসেনশন িনি�ত করেত হেব।
 
দািয়�:
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। জনাব �মাঃ আিশক আকবর, ডাটা এি�/
কে�াল �পারভাইজার
 
iii)   �জলা/উপেজলা পয �ােয় কেরানা
ভাইরাস (�কািভড-১৯) এ আ�া�
কম �কত�া/কম �চারীর ত� সংি�� �জলার
��া�ামার/সহকারী ��া�ামার (অিত:
দািয়�) অ� অিধদ�েরর গ�ত কেরানা
সহায়তা �েমর সােথ সম�য় কের �ধান
কায �ালেয় ��রণ করেবন। 



�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৩
.
২

ডাক/
প�ািদ

মাচ �/২০২২ ি��া� মােসর ই-নিথর িরেপাট �
ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর ই-নিথ কায ��েমর িরেপাট � (০১-৩১ মাচ �, ২০২২)

শাখা �মাট নিথ িন�ি��ত �মাট প�জাির

ডাক �জত �নােট িন�ি� �নােট িন�ি� প�জািরেত িন�� �নাট �মাট

ত� ও �যাগােযা
 ��ি�

অিধদ�ের

৪৪ ১৬৭ ১৫৩ ৩৬৪ ২৯৬

 
* ই-নিথ িসে�েমর জ�ির মােনা�য়ন কায ��ম চলেছ িবধায় অিফস িভি�ক ড�াশেবাড � িরেপাট � সামিয়কভােব ব� আেছ।
�ন �া� �িতেবদন পাওয়া যায় িন।
 
* অিধদ�েরর কম �কত�া ও কম �চারীেদর ই-নিথেত �পি�ং ডাক ও নিথরিব�ািরত ত� (সং�� পতাকা-‘ক’) সভায় উপ�াপন করা হয় এবং
সকলেক িনজ িনজ �পি�ংস�হ �ত িন�ে�র জ� িনেদ �শনা �দান করা হয়।
 
আেলাচনা ও িস�া�ঃ
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�া এবং অিন��
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। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। শাখা-অিধশাখা �ধানগণ

  ৩। িমজ শারিমন �লতানা, উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা

৩
.
৩

�িতেবদন/
িরেপাট �

i) িবিভ� মািসক �িতেবদন/িরেপাট ��িত মােসর ০৩ তািরেখর মে�, এছাড়া জাতীয় সংসদ
সংি�� চািহত �ে�া�র স�হ এবংআইিস� িবভােগর চািহদা �মাতােবক িবিভ� ত�ািদ
��রেণর িনিম� আবি�কভােব িনিদ �� সমেয়র �েব � নিথেত উপ�াপন এবং িনকস ফ�
�বহার কের সেব �া� সতক�তার সিহত িন� �লভােব ��রণ করেত হেব মেম � িনেদ �শ �দান
কেরন।
 
ii) িনয়িমতভােব �িতেবদন ��রণ করা হে� মেম � দািয়��া� কম �কত�া সভায় জানান।
 
iii) সভাপিত মািসক/��মািসক/ষা�ািসক/বািষ �ক �িতেবদন�েলার �কান� �কান তািরেখ
��রণ করা হয় তার এক� চাট � �তিরর জ� পরামশ � �দান কেরন।
 
 
iv) সভাপিত সকল  �িতেবদন নিথেত উপ�াপেনর �িত� �ের কম �কত�াগণেক পেড়
�া�র করেত পরামশ � �দান কেরন। 
 
  v)   �কান কম �কত�ার িনকট �িতেবদন সং�া� ত�  চাওয়া হেল উ� কম �কত�া
তাৎ�িণকভােব তা িদেত না পারেল পরবত�েত িনজ দািয়ে� ত� �পৗেছ িদেত সভাপিত
িনেদ �শনা �দান কেরন। 
 

i)ি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 িনকস ফ�
�বহার কের সেব �া� সতক�তার সিহত
িন� �লভােব ��রণ িনি�ত করেত হেব।
ii) মািসক/��মািসক/ষা�ািসক/বািষ �ক
�িতেবদন�েলার �কান� �কান তািরেখ ��রণ
করা হয় তার এক� চাট � �তির�ব �ক
মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট উপ�াপন করা
করেত হেব।

    iii) সকল  �িতেবদন নিথেত উপ�াপেনর
�িত� �ের কম �কত�াগণেক পেড়র
�া�র করেত হেব। 
v) �কান কম �কত�ার িনকট �িতেবদন সং�া�
ত� চাওয়া হেল উ� কম �কত�া তাৎ�িণকভােব
তা িদেত না পারেল পরবত�েত িনজ দািয়ে�
ত� �পৗেছ িদেবন।
 
দািয়�:

   ১।শাখা-অিধশাখা �ধানগণ
   ২। জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার,

সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা
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৩
.৪

 
শাখা-
অিধশাখা
পিরদশ �ন

শাখা-অিধশাখা পিরদশ �ন িরেপাট �
�ম. কম �কত�ার নাম ও পদিব

মাচ �/২২ মােস 
পিরদশ �ন�ত শাখা

সব �েশষ পিরদশ �ন ম��

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

  অিতির� মহাপিরচালক

-
-  

২। জনাব �মাহা�দ আ�ল হােশম
  (উপসিচব)

  পিরচালক (অথ � ও �শাসন)

-
১৬/১/২২ অথ � শাখা এবং

     ১৭ ও ১৮ মাচ � ২০২২ �শাসন ও �সবা শাখা

 

৩। ড. �ভিনসা রি��
  (উপসিচব)

  পিরচালক (পিরক�
না ও উ�য়ন)

০৯/০৩/২০২২
     পিরক�না ও উ�য়ন শাখা

৩০/১১/২০২১
     পিরক�না ও উ�য়ন শাখা

�িতেবদন পাওয়া িগেয়েছ

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

- ১৫/০২/২০২২
     িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা-১

 

৫। জনাব �মাঃ িফেরাজ সরকার
  (িসিনয়র সহকারী সিচব)

  উপ-পিরচালক (অথ �) ও �শাসন (অিতির� দািয়�)

- ১৬/০২/২০২২
�শাসন শাখা

 

৬। জনাব িন�ফা ইয়াসিমন
(িসিনয়র সহকারী সিচব)

  উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)
- -

 

 
আেলাচনা ও িস�া�ঃ
i) িসে�মস �ােনজার এবং উপ-পিরচালকগণ �িত ০৩ মােস ত�র অধীন� শাখাস�হ; পিরচালকগণ �ি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-�মইলঃatiqar.rahman@doict.gov.bd) ��রণ করেবন।
iii) সভাপিত �েত�ক শাখােক শাখা পিরদশ �ন �িতেবদেনর উপর এক� �ডিশট খাতা �তির করার পরমশ � �দান কেরন।
 
দািয়�ঃ
১। শাখা/অিধশাখা �ধানগণ
২। জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার, সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা
৩।িমজ শারিমন �লতানা, উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা
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৩
.৫

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

মাচ �/২০২২ ি��া� মােসর �জলা ও উপেজলা কায �ালয় পিরদশ �ন িরেপাট �
�
মঃ

কম �কত�ার নাম ও পদিব
সং
�া

পিরদশ �ন�ত �জলা/

উপেজলারনাম পিরদশ �ন�ত �িত�ােনর নাম
�িতেবদেনর

সং�া

১।
জনাব �মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী

  (��সিচব)
মহাপিরচালক (দািয়ে�)

৪
ময়মনিসংহ সদর/�ল�র,
ময়মনিসংহ; িকেশারগ�

১। চরখিরচা উ� িব�ালয়, ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ 
২। মিহলা সিমিত উদয়ন উ� িব�ালয়, ময়মনিসংহ
সদর, ময়মনিসংহ
৩। বাওলা মহািব�ালয়, �ল�র, ময়মনিসংহ
৪। ঠা�র বাখাই মেয়জ উি�ন উ� িব�ালয়, �ল�র,
ময়মনিসংহ
৫। সরকাির বালক উ�িব�ালয়, িকেশারগ�
৬। মেডল গালস � �ল, িকেশারগ�।

৬

২।
জনাব �মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী

  (��সিচব)
অিতির� মহাপিরচালক

-
 

-
-

৩।
জনাব�মাহা�দ আ�ল হােশম

    (উপসিচব)
  পিরচালক (অথ � ও �শাসন)

-  
-

-

৪।
ড. �ভিনসা রি��

    (উপসিচব)
পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)

-  -
-

৫।
জনাব �মাহাঃ মা�ম িব�াহ

    িসে�মস �ােনজার
- -

-
-

৬।

জনাব �মাঃ িফেরাজ সরকার
  (িসিনয়র সহকারী সিচব)

  উপ-পিরচালক (অথ �) ও �শাসন
(অিতির� দািয়�)

-   -

৭।

জনাব িন�ফা ইয়াসিমন
(িসিনয়র সহকারী সিচব)

  উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)

- -
-

-

 
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�াগণও �ক�সহ �জলা ও উপেজলা কায �ালয় িনয়িমত িবরিতেত পিরদশ �ন করেবন। �ধান কায �ালয়/ �ক� দ�র হেত পিরদশ �েন গমেনর
�েব � �েত�ক কম �কত�া ঊ��তন ক��প�েক অবগত করেবন এবং পিরদশ �ন�ব �ক �িতেবদন ��রণ করেবন।

  ii) �জলা কায �ালেয়র ��া�ামারগণ বা অিতির� দািয়��া� 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 (এক) � িডিজটাল সমােবশ আেয়াজন করেবন।

  iii)  সভাপিত অ� অিধদ�েরর কম �কত�ােদর �ক�/কম ��িচসহ �জলা/উপেজলার কায �ালয়স�হ পিরদশ �েনর পরামশ � �দান কেরন।
  iv) 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 atiqar.rahman@doict.gov.bd) �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।
v) পিরদশ �েনর �পািরশস�হ বা�বায়েনর অ�গিত িনয়িমত তদারিক করেত হেব। 
 
দািয়�:

    ১। সকল কম �কত�া (�ধান কায �ালয় ও মাঠ পয �ায়)।
    ২। �ক�/কম ��িচ পিরচালক (সকল)।

    ৩। উপ-পিরচালক (�শাসন)।
    ৪। জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার, সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা

    ৫। �মাঃ �মাজােহ�ল ইসলাম, �শাসিনক কম �কত�া, �শাসন শাখা।
    ৬। িমজ শারিমন �লতানা, উ�মান সহকারী, �শাসন শাখা।
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৩
.
৬

জাতীয়
সংসদএবং

�জলা/
উপেজলা
আইিস�
কিম�র
সভার

�িতেবদন
সংর�ণও

��রণ
সং�া�

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 এবং সকল কায �িববরণী
�ধান কায �ালেয় সংর�ণ করেত সভাপিত িনেদ �শনা �দন।
ii) অ� অিধদ�েররিনজ� কম �কত�ােদর �ারািরেপা�ং িসে�ম, মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়
সরকাির দ�ের কািরগির �সবা �দান এবং পিরদশ �ন সং�া� সমি�ত সফটওয়�ার
��তকরেণর িনিম� �কান �রসপনিসভ �াথ� �েজ পাওয়া যায় িন মেম � সভায় আেলাচনা
হয়। 
 
গ�ত কিম�: 
১। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) ….. আ�ায়ক
২। ওেয়বসাইট এ�ডিমিনে�টর (িসে�ম ও �িশ�ণ)….. সদ�
৩। �নটওয়াক� ইি�িনয়ার (পিরক�না ও উ�য়ন) ….. সদ�
৪। �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 এবং সকল কায �িববরণী �ধান
কায �ালেয় সংর�ণ করেত হেব। 
ii) িরেপা�ং িসে�ম, মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়
সরকাির  দ�ের কািরগির �সবা �দান এবং
পিরদশ �ন সং�া� সমি�ত সফটওয়�ার
��তকরেণর িবষেয়  �নরায় আেলাচনা�ব �ক
�িকউরেম� করা �যেত পাের।
দািয়�:

  ১।ওেয়বসাইট এ�ডিমিনে�টর (িসে�ম ও �িশ�ণ)
২।�নটওয়াক� ইি�িনয়ার (পিরক�না ও উ�য়ন)
৩।�সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা
৪।জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার, সহকারী
��া�ামার, �শাসন শাখা

৩
.৭

অিধদ�ের
র িবিভ�

পেদ
িনেয়াগ ও
জনবল

এ অিধদ�েরর িবিভ� পেদ িনেয়াগ ও জনবল সং�া� িন�বিণ �ত আেলাচনা হয়ঃ
i) িবিপএসিস-এর মা�েম িনে�া� িনেয়াগ কায ��ম চলমানঃ

প
�দ
না
ম

প
দ
সং
�া

ম��

��া
�া
মা
র
  (
��
ড
৬
)

২০
�

গত ১১/১১/২০২১ তািরেখর রীট িপ�শনারগণ ক��ক দােয়র�ত  Legal Notice for
Contempt এর িবপরীেত িবিপএসিস গত ১৩/০১/২০২২ ি�. তািরেখ পে�র মা�েম িনেয়াগ
কায ��ম �িগত কের। উে�খ, অ� অিদদ�র ক��ক ইেতামে� দােয়র�ত  Contempt িরট
৫০১/২০২১ এর Affidavit দািখল করা হেয়েছ।
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গত ১১/০৪/২০২২ ি�. তািরেখ িবিপএসিস ক��ক �কািশত িব�ি�র মা�েম ৮৯ জন সহকারী
��া�ামােরর ফলাফল �কাশ করা হেয়েছ। 

স
হ
কা
রী
�ন
ট
ও
য়�া
ক
ই
ি�
িন
য়া
র

৬
৫
� গত ২৬/১২/২০২১ তািরেখসহকারী �নটওয়�াক ইি�িনয়ার এর ৬৫� পেদর মে� ৫২ জেনর �যাগদােনর

িনিম� আইিস� িবভাগ হেত ��াপন জারী করা হেয়েছ এবং ২৪/০১/২০২২ আইিস� িবভাগ হেত ৪৬
জন সহকারী �নটওয়�াক ইি�িনয়ারেক এ অিধদ�ের ��করণ করা হয় এবং অিধদ�র ক��ক ত�েদর গত
২৬/০১/২০২২ ি�. তািরেখ পদায়ন করা হেয়েছ। �পািরশ অ�যায়ী ১০ জন �াথ�র �নঃেভিরিফেকশেনর
কায ��ম �র�া �সবা িবভােগ চলমান রেয়েছ এবং �পািরশ�ত ৯ জন "সহকারী �নটওয়াক� ইি�িনয়ার
�যাগদান কেরনিন। উ�  ৯� �� পেদ অেপ�মান তািলকা (�ােনল) হেত িনেয়ােগর জ� আইিস�
িবভাগ এবং অ� অিধদ�র হেত িবিপএসিসেত-প� ��রণ করা হেয়েছ।  ত� ে�ি�েত িবিপএসিস গত
৩১/০৩/২০২২ ি�.  িব�ি�র মা�েম �ােনল হেত ২জন সহকারী �নটওয়�াক ইি�িনয়ারেক �পািরশ
কেরেছ।
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১
�

িবিপএসিস ক��ক িবিসএস অেপ�মান তািলকা হেত �াথ� �পািরশ করার অ�েরাধ জািনেয় প� ��রণ
করেত হেব।

 
ii) সভাপিত িনেয়াগ সং�া� কােজর অ�গিতর জ� িবিপএসিস ও আইিস� িবভাগ এর
সােথ িনয়িমত �যাগােযাগ রাখার িনেদ �শনা �দান কেরন। 

i)  অিধদ�েরর ১ম ও ২য় ��ণীর িনেয়াগ
সং�া� কােজর অ�গিতর জ� িবিপএসিস ও
আইিস� িবভােগর এর সােথ িনয়িমত
�যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব।
 
 
 
 
 
দািয়�:
১। উপ-পিরচালক (অথ � ও �শাসন)
২। জনাব তানভীর আহেমদ, সহকারী
��া�ামার, �শাসন
৩।জনাব �মাঃ আিশক আকবর, ডাটা এি� /
কে�াল �পারভাইজার।
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ii) এ অিধদ�েরর আউটেসািস �ং �ি�য়ায় িনেয়াগ�া� ৩১ � পেদ মামলা চলামান থাকায়
পদ�েলােত আউটেসািস �ং �ি�য়ায় িনেয়াগ�তেদর কম �রত রাখা যােব িক না �স িবষেয়
আইিস� িবভােগর মতামত �চেয় আইিস� িবভােগ প� ��রণ করা হেয়েছ মেম �  সভােক
জানােনা হয়। 
iii)  আইিস� অিধদ�েরর ৪থ � ��িণর পদস�েহ  রাজ�খােত িনেয়ােগ জন�শাসন
ম�ণালেয়র স�িত পাওয়া িগেয়েছ এবং অথ � িবভােগর স�িতর জ� আইিস� িবভাগ হেত
প� ��রণ করা হেয়েছ। �যাগােযাগ অ�াহত রেয়েছ মেম � সভােক অবিহত করা হয়।
iv) �ধানম�ীর কায �ালেয়র মহাপিরচালক-২ এর সভাপিতে� গত ০২/১২/২০২০ তািরেখর
��পদ �রণ িবষেয় অ�ি�ত পয �ােলাচনা সভার কায �িববরনী ইেতামে� সকলেক ��রণ
করা হেয়েছ। উ� কায �িববরণীর িনেদ �শনার আেলােক �ত ��পদ �রেনর �েয়াজনীয়
�ব�া �হেণর জ� সভাপিত িনেদ �শনা �দান কেরন।
 

ii) আইিস� িবভােগ প� ��রণ করেত হেব। 
 
iii) অ� অিধদ�েরর  ৪থ � ��িণর  পদস�েহর
িবপরীেত  রাজ�খােত িনেয়ােগ  অথ � িবভােগর
স�িতর জ�  আইিস� িবভাগ  এবং অথ �
ম�ণালেয়র সােথ �যাগােযাগ করেত হেব।  
v) �ধানম�ীর কায �ালেয়র মহাপিরচালক-২ এর
সভাপিতে� গত ০২/১২/২০২০ তািরেখর
��পদ �রণ িবষেয় অ�ি�ত পয �ােলাচনা সভার
কায �িববরণীর িনেদ �শনার আেলােক �ত ��পদ
�রেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।
 
দািয়�:
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ,
সহকারী ��া�ামার।
৩।  জনাব শা�  �হা�দ �বােয়ত আলম,
সহকারী ��া�ামার

৩
.
৮

মামলা
পিরচালনা

সভায় এ অিধদ�র সংি�� মামলার িবষেয় িন�বিণ �ত আেলাচনা হয়ঃ
i) অ� অিধদ�েরর সহকারী ��া�ামার (অপসারণ�ত) জনাব রিফক�ল ইসলােমর মামলা�
(AT-161/2019) ইেতামে� �শাসিনক আপীল �াই��নাল িবভাগ �থেক ��ীম �কােট �র
আপীল িবভােগ �নানীঅে� আেবদন� খািরজ কের �দয়।  পরবত�েত মহাপিরচালক
মেহাদেয়র িনেদ �শনায় ইেতামে�Review (িরিভউ) �নানীর জ� আেবদন করা হেয়েছ।
গত ০৯/০১২/২০২১  তািরেখ িরিভউ �নানীঅে� অ� অিধদ�র ক��ক  দােয়র�ত  িরিভউ
আেবদন  ��ীমেকাট �  খািরজ কের �দয়। উ� কম �কত�ার  আেবদেনর ��ি�েত আইনজীবী
মেহাদেয়র �ত�য়নসহ ইেতামে� আইিস� িবভােগ প� ��রণ করা হেয়েছ মেম �
জািনেয়েছন।
 
ii) আইিস� িবভাগ �টকিনিশয়ানেদর দােয়র�ত ৫� রীেটর মে� এখেনা অিন�� ২� রীট
১৮০৩৬/২০১৭ এবং ৫১৮১/২০১৮ িন�� না হওয়া পয �� িনেয়াগ কায ��ম �িগত রাখার
জ�  িনেদ �শনা �দান কেরেছ। ইেতামে� উ��তন ক��পে�র িনেদ �শনা অ�যায়ী
িব� আইনজীবীর �ত�য়ন চাওয়া হেল িতিন এ মেম � �ত�য়ন �দান কেরন। উ� �ত�য়নসহ
ইেতামে� আইিস� িবভাগেক সংি�� িবষেয় অবিহত কের প� ��রণ করা হেয়েছ। 

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
.৯

ই-ফাইিলং
কায ��ম

i) অিধদ�েরর সকল কম �কত�া ও কম �চারীেদর ২৪/০১/২০২২ তািরেখ ই-নিথেত �পি�ং ডাক
ও নিথর ত� (সং�� পতাকা-‘ক’)  সভায় উপ�াপন করা হয়। সভাপিত সকলেক
আ�িরকভােব কাজ করেত এবং  িনজ িনজ ই-নিথেত  �পি�ং ডাক ও নিথস�হ
�ত িন�ে�র জ� িনেদ �শনা �দান কেরন।

i) অিধদ�েরর সকল কম �কত�া ও কম �চারীর
�ব �বতী  ০১ মােসর ই-ফাইিলং-এ  ডাক,
নিথ  �পি�ংসহ িব�ািরত  �িতেবদন ই-নিথর
দািয়��া� কম �কত�া মািসক সম�য় সভায়
উপ�াপন করেবন।
 
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)
২। জনাব আছমা আ�ার, সহকারী ��া�ামার
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নিথ
িবন�করণ
সং�া�

i) নিথ িবন�করেণর িনিম� �শাসন শাখার গ�ত কিম� ক��ক �িজব বষ �
২০২০, িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০১৯, িবিপও সািমট ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯; ই�ারেনট
স�াহ ২০১৯ এর দািখল�ত দরপ�স�েহর কিপ িবন�করেণর তািলকা ��ত করা হেয়েছ।
এ �াপাের �শাসন শাখায় ১৩/০৩/২০২২ ি�. তািরেখ উপ-পিরচালক (�শাসন)-�ক
আ�ায়ক কের ৬ সদ� িবিশ� ন�ন কিম� গঠন করা হেয়েছ মেম � সভােক জানােনা হয়।
সভাপিত এছাড়াও অ�া� শাখার নিথ িবন�করণ সং�া� কায ��ম অ�াহত রাখার পরামশ �
�দান কেরন।
 
ii) দািয়��া� কম �কত�া জানান সকল শাখায় প� ��রণ কের �িত িতন মাস অ�র িনধ �ািরত
সমেয় �িত� শাখা-অিধশাখা িনধ �ািরত সমেয়র �েব � � � শাখার িবন�েযা� নিথর তািলকা
��ত�ব �ক �শাসন শাখায় ��রণ করার জ� বলা হেয়েছ।
 
iii) মহাপিরচালক িবন�েযা� নিথস�হ িবিধ অ�যায়ী গ�ত কিম� ক��ক স�কভােব
িবন��ব �ক িবন�করেণর �মাণক (ছিব) িনধ �ািরত সমেয় �ততার সিহত আইিস� িবভােগ
��রেণর জ� পরামশ � �দান কেরন।

i) NIS কম �পিরক�নার বা�বায়ন এবং
মািসক সম�য় সভার িস�া� অ�যায়ী িনয়িমত
িবন�েযা� নিথ িনব �াচন ও িবন�করণ করার
উে�াগ �হণ করেত হেব। �িত� শাখা-
অিধশাখা িনধ �ািরত সমেয়র �েব � � � শাখার
িবন�েযা� নিথর তািলকা ��ত�ব �ক �শাসন
শাখায় ��রণ করেত হেব।
 
ii) আইিস� অিধদ�েরর িবন�েযা� নিথস�হ
িবন�করেণর �মানকস�হ �ত আইিস�
িবভােগ ��রণ করেত হেব।
 
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)
২। শাখা-অিধশাখা �ধানগণ 
৩। জনাব তানভীর আহেমদ, সহকারী ��া�ামার
৪। �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ,  সহকারী
��া�ামার।

৩.
১০

ই-নিথ/িড-
নিথ �িশ
�ণ
সং�া�
কায ��ম

ই-নিথ/িড-নিথ �িশ�ণ সং�া� কায ��েমর িনে�া� অ�গিত সভায় উপ�াপন করা হয়ঃ
E-nothi & D-Nothi Tra

ning

Office Target

  (Batch)
Completion

  (Batch)
Completion

  (Number)
Version Comme

t
FY

Head Quater - 25 625 D-Nothi Training Close 2020-21

District+Upazila 
ffice

690 455 11375 D-Nothi Training on going 2021-22

District+Upazila Office 605 448 13440 E-Nothi Training on going 2020-21

Total 25440  
Till 31/03/2022

  

  
 

i) আইিস� অিধদ�েরর �ধান কায �ালয়সহ মাঠ
পয �ােয়রই-নিথ/িড-নিথ �িশ�ণ �ত স�ে�র
িনিম� �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব।
 
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)/ উপ-পিরচালক (অথ �)
২।জনাবিব.এম. �বলাল �হােসন, সহকারী ��া�ামার,
�শাসন শাখা।
৩। জনাব আছমা আ�ার, সহকারী ��া�ামার

৩
.১
১
 

�িশ�ণ
(অভ��রী

ণ ও
বািহর)

�িশ�ণ (অভ��রীণ ও বািহর) িবষেয় িন�বিণ �ত আেলাচনা হয়ঃ
i) �কািভড-১৯ পিরি�িতর কথা িবেবচনায় অ� অিধদ�েরর কম �কত�ােদর িনেয় ১৫তম এবং
১৬তম �ােচর িবেশষ �িনয়ািদ �িশ�ণ ২৭/০২/২০২২ ি�. তািরখ �থেক চলমান রেয়েছ
এবং আগামী ২৭/০৪/২০২২ তািরেখ স�� হেব। 
ii)  িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা হেত এ অিধদ�র এবং অ�া� সরকাির
দ�রস�েহর কম �কত�ােদর িনেয় �িত �ােচ ২৫ (জন) কের  “Cyber
Awareness & Defense”  স�িক�ত অনলাইন �িশ�েণর ৭ম
�ােচর �িশ�ণ চলমান রেয়েছ।
iii) অথ � শাখা হেত অ� অিধদ�েরর �ধান কায �ালয়সহ মাঠ পয �ােয়র কম �কত�ােদর িনেয়
�িত �ােচ ৩০ জন কের ৩িদন �াপী Public Procurement Rules, Financial

Management & Audit  িবষয়ক অনলাইন �িশ�েণর ৫ম �ােচর �িশ�ণ
চলমান রেয়েছ।
 
গ�ত কিম�:
১) পিরচালক (অথ � ও �শাসন) -আ�ায়ক
২) উপ-পিরচালক (�শাসন) -সদ�
৩) জনাব �মাঃ ওয়া��র রহমান, ��া�ামার -সদ�
৪) সহকারী ��া�ামার (�শাসন)  -সদ�
৫) সহকারী পিরচালক (অথ �) -সদ�
৬) উপ-পিরচালক (অথ �) -সদ� সিচব

i)  অ� অিধদ�েরর কম �কত�ােদর ১৫তম এবং
১৬তম �ােচর িবেশষ �িনয়ািদ �িশ�ণ
আগামী ২৭/০৪/২০২২ তািরেখ স�� হেব
এবং  পরবত� �াচস�েহর জ� BPATC
ক��পে�র সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত
হেব।
 
দািয়�ঃ                           
১। গ�ত কিম�
 
 

৪। অথ � শাখা

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�



আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

অিডট আপি� সভায় এ অিধদ�েরর অিডট আপি� িবষেয় িন�বিণ �ত আেলাচনা হয়ঃ
i) ২০১৯-২০ অথ � বছেরর আইিস� অিধদ�েরর ৮�; স� িব�� িছটমহল  কম ��িচর ২�,  সারা
�দেশর িশ�া �িত�ােন কি�উটার  ও ভাষা িশ�া �াব �াপন �কে�র ১� অিডট আপি�র
�ডশীট জবাব ইেতামে� অিডট অিধদ�ের ��রণ করা হেয়েছ।
ii)  ২০১৯-২০ অথ �  বছেরর ��ি�র সহায়তায় নারীর �মতায়ন �কে�র ০৫� অিডট
আপি�র জবাবস�হ পরী�া-িনরী�া�ব �কঅিডট অিধদ�ের ��রণ করা হেয়েছ। 
iii)  অ�  অিধদ�েরর �ক�সহ ২০১৮-১৯ অথ � বছর পয �� �মাট আপি� ৪৬�। এর
মে�  অিধদ�েরর অিডট আপি� ২২� যার ১৮� আপি� িন�� হেয়েছ এবং অিন��
অিডট আপি� রেয়েছ ৪�। জবাব ��রণ করা হেয়েছ।
iv)  সারা �দেশর  িশ�া �িত�ােন কি�উটার ও ভাষা িশ�া �াব �াপন �কে�র �মাট
১৫� আপি�র মে� ১০� আপি� িন�ি� হেয়েছ।
 
২০১৯-২০২০ অথ � বছের ১৩ আপি�সহ বত�মােন �মাট আপি� সং�া ৬০ �; িন�� ৩২ � এবং
অিন�� ২৮�।
 
২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ এর �মাট ১২� অিডট আপি� ি�প�ীয় িম�ং এর জ� ড�েম�েস
��ত করা হে�। শী�ই আইিস� িবভােগ ��রণ করা হেব মেম � সভােক জানােনা হয়। 

i) 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। 
ii) দীঘ � িদেনর আপি�স�হ িন�ি�র িনিম�
ি�প�ীয় সভার আেয়াজেনর জ� আইিস�
িবভােগ প� ��রণ করেত হেব। 
 
iii) �ি�গত আপি� �তীত অ�া�
আপি�স�েহর ��ে� সংি�� শাখা হেত
দা�িরকভােব িন�� করেত হেব। 
 
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (অথ �)।
২।  জনাব �মাঃ সাি�র হাসান �রাদ, সহকারী
পিরচালক (অথ �)

বােজট
বা�বায়েনর

অ�গিত
বং �য় ও অ�
গিত সং�া�

পিরচালক (অথ � ও �শাসন) মেহাদয় অথ � শাখার কম �কত�া/কম �চারীগণেক িনেয় সভা
কেরেছন এবং ত�র িনেদ �শনায় বােজট বা�বায়ন কায ��ম স�� হে�।  আইিস�
অিধদ�েরর ২০২১-২২ অথ � বছেরর ৩য় �কায়াট �ার পয �� আিথ �ক অ�গিত ৭১.১৯% মেম � সভায়
আেলাচনা হয়। 

i) �িতমােস  বােজট বা�বায়ন ও অ�গিত
িবষয়ক সভা আেয়াজনকরত সভার অ�গিত
�িতেবদন মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট
উপ�াপন করেত হেব। 

ii) অিধদ�েরর  ২০২১-২২ অথ � বছেরর  বােজট
বা�বায়ন ��ুভােব করেত হেব।

দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (অথ �)
২। জনাব �মাঃ �সােহল রানা, সহকারী
��া�ামার, অথ � শাখা।

৫। পিরক�না ও উ�য়ন শাখা

�
ম

আ
�লা
চ�

িবষ
য়

আেলাচনা িস�া�



�
ম

আ
�লা
চ�

িবষ
য়

আেলাচনা িস�া�

৫
.
১

বই
�কা
শনা
ও
�চা
র-
�চা
রনা

i) ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর ২০২১-২০২২ অথ � বছেরর বািষ �ক �িতেবদন �কােশর
িনিম� ইেতামে� ত�-উপা� সং�েহর কায ��ম �� হেয়েছ মেম � সভােক অবিহত করা হয়। 
 
 
গ�ত কিম�ঃ
১। অিতির� মহাপিরচালক  - �ধান উপেদ�া
২।পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)     -আ�ায়ক
৩।উপ-পিরচালক (�শাসন)   -   সদ�
৪।উপ-পিরচালক (অথ �)  -   সদ�
৫।উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)      -   সদ�
৬। ডাটােবজ এডিমিনে�টর (পিরক�না ও উ�য়ন) -   সদ�
৭। জনাব �মাঃ শরী�ল ইসলাম, সহকারী পিরচালক (অথ �) - সদ�
৮। জনাব �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী ��া�ামার (�শাসন)- সদ�
৯। জনাব িদদা�ল কািদর, �নটওয়াক� ইি�িনয়ার (পিরক�না ও উ�য়ন) -সদ� সিচব

i) ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর ২০২১-২০২২
অথ �  বছেরর বািষ �ক �িতেবদন �কােশর কায ��ম
অ�াহত রাখেত হেব। 
 
ii) বািষ �ক �িতেবদন মানস�ণ � হেত হেব। �াফট
চাট �, �া�া, এনালাইিসস থাকেত হেব। অ�
অিধদ�েরর �র�া িসে�মসহ �ক�স�হ ও
ইেনােভশন কায ��েমর �িতফলন এেত থাকেত হেব। 
দািয়�ঃ
১। উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)
২। জনাব িদদা�ল কািদর, �নটওয়াক� ইি�িনয়ার (পিরক�না
ও উ�য়ন)
 
 
 

৫
.
২

ইেনা
�ভশ
ন

সভায় এ অিধদ�র সংি�� ইেনােভশন িবষেয় িন�বিণ �ত আেলাচনা হয়ঃ
i) ইেনােভশন কম �পিরক�না ২০২১-২২ অ�য়াযী অ� অিধদ�েরর সকল কায ��ম চলমান
রেয়েছ।
ii)  ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর ই-গভেন �� ও উ�াবন কম �-পিরক�না বা�বায়েন
সংি�� কম �কত�ােদর �ািত�ািনক দ�তা �ি�র লে�� ০৪� �ােচ (�িত �ােচ 30 জন) কের
�মাট ১২০ জেনর (০২) �ই িদন�াপী �িশ�ণ স�� হেয়েছ। 
iii)  ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র ক��ক ২০২১-২০২২ অথ � বছেরর বাৎসিরক উ�াবন
কম �পিরক�নার অংশ িহেসেব ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর ��িনং ডাটােবজ �াটফম �
(ভাশ �ন-২) উে�াগ� �ড়া�ভােব িনব �াচন করা হয়।  ইেতামে� ��া�ামার, �জলা কায �ালয়,
�মৗলভীবাজার-�ক ২,৫০,০০০/- বরা� �দােনর জ� �শাসিনক ও আিথ �ক অ�েমাদন �হণ করা
হেয়েছ।

i) ইেনােভশন কম �পিরক�না ২০২১-২২ অ�য়াযী অ�
অিধদ�েরর সকল ইেনােভশন কায ��ম িনধ �ািরত
সমেয়র মে� বা�বায়ন করেত হেব।
 
দািয়�ঃ 
১। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)
২। �নটওয়াক� ইি�িনয়ার (পিরক�না ও উ�য়ন)।

৫
.
৩

আর
এ�
িড
অিধ
শাখা
গঠন

সভাপিত আগামী ১২/০৫/২০২২ তািরেখর মে� আর এ� িড অিধশাখার �িনিদ �� কায ��ম ও
পিরক�না ��াব এবং বা�বায়েন লে�� কী কী �েয়াজন তার ��াবনা উপ�াপন করেত সংি��
কিম�েক িনেদ �শনা �দান কেরন।
গ�ত কিম�:
১। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)….. আ�ায়ক
২। উপ-পিরচালক (অথ �) ….. সদ�
৩। জনাব �হা�দ আলমগীর ফা�ক �চৗ�রী, �মইনেটেন� ইি�িনয়ার (িসে�ম ও �িশ�ণ)
….. সদ�
৪। জনাব �মাঃ �গালাম মাহ�ব, ��া�ামার….. সদ�
৫। জনাব �মাঃ সাি�র হাসান �রাদ,        সহকারী পিরচালক (অথ �) ….. সদ�
৬। উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)….. সদ� সিচব

আগামী ১২/০৫/২০২২ তািরেখর মে� সংি�� কিম�
আর এ� িড অিধশাখার �িনিদ �� কায ��ম ও পিরক�না
��াব এবং বা�বায়েন লে�� কী কী �েয়াজন তার
��াবনা মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট উপ�াপন
করেব।
 
দািয়�:
১। পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)

৬। িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা

�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�



�
ম

আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

৬
.
১

আইিস�
অিধদ�ের
র
সফটওয়�া
র/ ToR
সং�া�

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র ক��ক ২০২১-২০২২ অথ � বছেরর বাৎসিরক উ�াবন
কম �পিরক�নার অংশ িহেসেব অ� অিধদ�েরর ��িনং ডাটােবজ �াটফম � (ভাশ �ন-২)
উে�াগ� �ড়া�ভােব িনব �াচন করা হয়।  ��া�ামার, �জলা কায �ালয়, �মৗলভীবাজার-�ক
২,৫০,০০০/- বরা� �দােনর জ� �শাসিনক ও আিথ �ক অ�েমাদন �হণ করা হেয়েছ মেম �
সভায় আেলাচনা হয়।
 
 

i) ��িনং ডাটােবস �াটফেম �র ২য় ভাস �ন
��তকরেণর  কায ��ম �ত �� করেত
হেব।

  
  
ii) �য �িশ�ণস�হ আেয়ািজত হেব
�স�েলার ত� সংি�� কম �কত�া
সফটওয়�াের আপেলাড িনি�ত করেবন।
িবভাগীয় দািয়��া� কম �কত�াগণ এ িবষেয়
মিনটিরং করেবন।
 
দািয়�ঃ 
১। িসে�ম �ােনজার (িসে�ম ও �িশ�ণ)
২। জনাব �হা�দ আলমগীর ফা�ক �চৗ�রী, 
 �মইনেটেন� ইি�িনয়ার

 

৭।  অ��ান/উৎসবািদ

�
ম
.

আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৭
.
১

�
িজ
ব
ব
ষ �
  

২
০
২
০
-
২
১
  

উ
� 
যা
প
ন

‘িডিজ
টাল

�াটফ
�ম �

�িজব
’

শীষ �ক
কায ��

ম

i)  সভাপিত ‘জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর
জ�শতবািষ �কী উ� যাপন’ উপলে�� ‘িডিজটাল �াটফেম � �িজববষ �’
শীষ �ক অনলাইন �চারণার লে��  ০৫� কায ��েমর �সবা/প�
সরবরােহর পরামশ �ক �িত�ান হেত সময় �হণ ও যাচাইকরেণর িনিম�
০৫ (প�চ) সদ� িবিশ� ০২(�ই)� কািরগির কিম� গঠন করার িনেদ �শনা
�দান কের।
 
 

i)  ‘জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ�শতবািষ �কী
উ� যাপন’ উপলে�� ‘িডিজটাল �াটফেম � �িজববষ �’ শীষ �ক অনলাইন
�চারণার লে��  ০৫� কায ��েমর �সবা/প� সরবরােহর
পরামশ �ক �িত�ান হেত সময় �হণ ও যাচাইকরেণর িনিম� ০৫
(প�চ) সদ� িবিশ� ০২(�ই)� কািরগির কিম� গঠন করেত হেব।
 
দািয়�ঃ 
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী ��া�ামার,
�শাসন শাখা। 



�
ম
.

আেলাচ�
িবষয় আেলাচনা িস�া�

৭
.
২

�শখ
রােসল িদ
বস ২০২২

�শখ
রােসল
পদক

নীিতমালা
ও

�শখ
রােসল
িদবস

উ� যাপন
নীিতমালা

‘�শখ রােসল িদবস উ� যাপন ও �শখ রােসল পদক নীিতমালা-২০২২’
খসড়া আইিস� িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়।
 

‘�শখ রােসল িদবস উ� যাপন ও �শখ রােসল পদক
নীিতমালা-২০২২’ খসড়া �ড়া�করেণর িনিম�  আইিস� িবভােগর
সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব। 
 
দািয়�ঃ 
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী ��া�ামার,
�শাসন শাখা।
৩। জনাব আন�ম িরয়াসাত, সহকারী ��া�ামার

 

 ৮।  িবিবধ
আেলাচ�
িবষয়

আেলাচনা িস�া�

অিধদ�
�ররসক
ল পয �া
�য়র পদ
সংর�ণ

ও
�ায়ীকর

ণ
    এবং

  
 কম �ক
ত�া/

কম �চারী
�দর

চা�ির
িনয়িমত
করণ ও
�ায়ীকর

ণ

i) অিধদ�েরর ৬৬১ পেদর মে� ৪৭৩ � এবং ৬৪ পেদর মে� ৫৫� পদ �হায়ীকরেণ জন�শাসন
ম�ণালেয়র অ�েমাদেনর ধারাবািহকতায় অথ � ম�ণালেয়র �ড়া� অ�েমাদন পাওয়া িগেয়েছ  মেম �
সভােক জানােনা হয়। 
ii) এ িবষেয় দািয়� �া� কম �কত�া সভােক জানান �য, অিধদ�েরর �ায় ৩০০ জন কম �কত�ার চা�ির
ইেতামে� ২ বছর অিত�ম করায়, ত�েদর  চা�ির �হায়ীকরেণর আেবদন �শাসন শাখায় সংরি�ত
আেছ। পদ �হায়ী না হওয়ায় এতিদন চা�ির �হায়ী করা হয়িন।
 
 
 
 

i) সভাপিতর স�িত�েম, কম �কত�া /কম �চারীেদর
চা�ির �হায়ীকরেণর িনিম�, পদ �হায়ীকরেণ
আইিস� িবভােগর িজও জািরর পর ১০ম ��ড
এবং ত��� কম �কত�ােদর চা�ির �হায়ীকরেণর
আেবদন আইিস� িবভােগ ��রেণর এবং ১১-১৬
��েডর কম �চারীেদর আেবদন এ অিধদ�েরর
মা�েম িন�� করার িস�া� �হীত হয়।

দািয়�ঃ
   ১। উপ-পিরচালক (�শাসন)

   ২। জনাব �মাঃ সাি�র হাসান �রাদ, সহকারী
পিরচালক (অথ �)

ii) অ� অিধদ�েরর ১১১২ পদ ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ �ময়ােদসংর�েণর িনিম�প� ��ত করা
হেয়েছ। িবভােগ ��রেণর িনিম� �তই ফাইেল উপ�াপন করা হেব মেম � সভােক অবিহত করা হয়। 

ii) অ� অিধদ�েরর ১১১২ পদ ২০২১-২২ এবং
২০২২-২৩ �ময়ােদ  সংর�েণর িনিম� আইিস�
িবভােগ প� ��রণ করেত হেব। 
 

দািয়�ঃ
   ১। উপ-পিরচালক (�শাসন)

   ২। জনাব তানভীর আহেমদ, সহকারী ��া�ামার
(�শাসন)

iii)  �ক�  �থেক  �ানা�িরত কম �কত�ােদর িনয়িমতকরেণর িনিম�  আইিস� িবভাগ ক��ক যাচাই-
বাছাইয়াে� িবিপএসিসেত ��রেণর িনিম� নিথ উপ�াপন করা হেয়েছ মেম � সভােক জানােনা হয়। 

�ক�  �থেক  �ানা�িরত কম �কত�ােদর
িনয়িমতকরণ �ত স�ে�র   িনিম� �যাগােযাগ
অ�াহত রাখেত হেব। 
 
দািয়�ঃ

   ১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
   ২। �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ,

সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা



অিধদ�
�রর

কম �কত�া
/

কম �চারী
�দর

ডাটােব
জ (িপ
িডএস)
�তির ও
র�ণােব

�ণ

i) জনাব হািব��াহ, সহকারী ��া�ামার, উপেজলা কায �ালয়, �ল�র, ময়মনিসংহ ক��ক
��ত�ত  ওেয়ব �বইজড পােস �ানাল ডাটািশট (PDS)  সফটওয়�ার�েত  অ� অিধদ�েরর সকল
কম �কত�া/কম �চারীেদর  অেটােমেটড অন লাইন �বইস এিসআর িসে�ম �ডেভলপেম� কায ��ম
চলমান। সভাপিত আগামী ৭িদেনর মে� এ িবষেয় presentation উপ�াপেনর িনেদ �শনা �দান
কেরন। 
 
ii) ওেয়বেবইজড পােস �ানাল ডাটািশট (PDS) সফটওয়�াের  অ� অিধদ�ের সহকারী �নটওয়াক�
ইি�িনয়ারেদর ত� ��রেণর িনিম� িলংক ��রণ করা হেয়েছ মেম � সভােক জানােনা হয়। 
 
 

i) জনাব হািব��াহ, সহকারী ��া�ামার, উপেজলা
কায �ালয়, �ল�র, ময়মনিসংহ ক��ক
��ত�ত  ওেয়ব �বইজড পােস �ানাল ডাটািশট
(PDS) সফটওয়�ার�েত অ� অিধদ�েরর সকল
কম �কত�া/কম �চারীেদর  অেটােমেটড অন লাইন
�বইস এিসআর িসে�ম �ডেভলপেম� কায ��েমর
অ�গিত িবষেয় আগামী ৭িদেনর মে�
মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট
presentation উপ�াপন করেত হেব। 
 
ii)  ওেয়বেবইজড পােস �ানাল ডাটািশট (PDS)
সফটওয়�ার�েত �ত সহকারী �নটওয়াক�
ইি�িনয়ারেদর ত� সংেযাজেনর কায ��ম স��
করেত হেব। 
 

দািয়�ঃ
১। গ�ত কিম�।

আইিস�
অিধদ�
�রর �নট
ওয়াক�

ও
সে�লন
কে�র
আ�িন
কায়ন

সং�া�

i)  ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয়র জ� WiFi-6 এবং LAN �ব�া
আ�িনকীকরেণর িনিম� ইেতামে� EGP এর মা�েম �ট�ার আ�ান করা হেয়েছ। পরবত�েত
Global Brand pvt. Ltd. এর অ��েল NOA �দান করা হেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা
হয়।
ii) আইিস� অিধদ�েরর সে�লন কে�র আ�িনকায়েনর িনিম� ২জন �কাদারী �িত�ান ক��ক
Design Concept Layout �ণয়ন করা হেয়েছ। যার স�া� �য়সহ Customized
version এর Layout চাওয়া হেয়েছ মেম � সভায় আেলাচনা হয়।
 
iii) সভাপিত গ�ত কিম�েক আইিস� অিধদ�েরর সে�লন কে�র জ� ক�ােমরা এবং
সাউ�িসে�ম এর বােজটসহ কনিফগােরশন উপ�াপেনর িনেদ �শনা �দান কেরন। 
 
সে�লন ক� আ�িনকায়ন সং�া� গ�ত কিম�:
১) উপ-পিরচালক (�শাসন)-আ�ায়ক
২) জনাব �মা: আ��াহ িবন ছালাম, ��া�ামার  -সদ�
৩) �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী ��া�ামার-সদ�
৪) জনাব শা�  �হা�দ �বােয়ত আলম, সহকারী ��া�ামার-সদ�
৫) জনাব �মাঃ শরী�ল ইসলাম, সহকারী পিরচালক -সদ� সিচব

i)  আইিস� অিধদ�েরর �নটওয়াক� ও সে�লন
কে�র আ�িনকায়েনর কায ��ম �ত স�� করেত
হেব। 
 
ii) সংি�� কিম� আইিস� অিধদ�েরর সে�লন
কে�র জ� ক�ােমরা এবং
সাউ�িসে�েমর  বােজটসহ কনিফগােরশন
উপ�াপন করেব।
 
দািয়�: 

১। িসে�ম ও �িশ�ণ শাখা
২। গ�ত কিম�
 

 ‘�র�া
’

িসে�ম
সং�া�

সভায় ‘�র�া’ িসে�ম িবষেয় িন�বিণ �ত আেলাচনা হয়ঃ
i) ভ�াকিসন �দান কায ��ম চলমান রেয়েছ।  NID কাড �ধারী সকল বয়েসর �ি� বত�মােন
�কািভড-১৯ ভ�াকিসেনর জ� �র�া িসে�ম �বহার কের িনব�ন করেত পারেছন। এছাড়াও গত
২৮/১২/২০২১ তািরখ হেত ��ার �ডাজ(৩য় �ডাজ) কায ��ম চলমান রেয়েছ।
ii) গত ০১/১১/২০২১ ি�. তািরখ হেত �ল/কেলজ/িব�িব�ালেয়র িশ�াথ�েদর জ� িনব�ন ন�র
�বহার কের িনব�ন চলমান রেয়েছ।
iii) �িতব�ী নাগিরকরা িনব�ন করেত পারেছন।
iv) ২৬ �ফ�য়াির ২০২২ তািরখ ১ �কা� মা�ষেক গণ�কা �দান করা হেয়েছ। 
v) এখন পয �� �মাট িনব�ন: ৯ �কা� ৮৩ ল�+ ভ�াকিসেনেটড ৮ �কা� ৫০ ল�+
vi) অ�ািধকার িভি�েত চলমান িনব�ন কায ��ম:

১২+ সকল ছা�/ছা�ী
িবেদশগামী বাংলােদশী কম�
বাংলােদেশ অব�ানরত িবেদশীকম� 

i)‘�র�া’ িসে�েমের সকল কায ��ম স�কভােব
স�� করার িনিম� সংি��  টীমেক
আ�িরকভােব কাজ করেত হেব। 

 
দািয়�: 
১। িসে�ম �ােনজার
২। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। �র�া টীম



অিফস
��স
ভাড়া

সং�া�

i) অিফস ��স ভাড়া সং�া� কিম�েক আইিস� অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয়র জ� অিফস ��স
ভাড়া করার িবষেয় �যাগােযাগ অ�াহত রাখার পরামশ � �দান কেরন। 
 
গ�ত কিম�:
১। জনাব িদদা�ল কািদর, �নটওয়াক� ইি�িনয়ার (পিরক�না ও উ�য়ন)
২। জনাব জনাব �মাঃ আিরফ ইবেন আলী, �মইনেটেন� ইি�িনয়ার
৩। জনাব �মাঃ শরী�ল ইসলাম, সহকারী পিরচালক(অথ �)
 
উপেরা� কিম� অিফস ��স ভাড়া এর �াপাের �খ�জ-খবর িনেয় পিরচালক (অথ � ও �শাসন)-�ক
অবিহত করেবন।

অিফস ��স ভাড়া এর �পাের সংি�� কিম�েক
 �যাগােযাগ অ�াহত রাখােত হেব।
 
দািয়�:
১। উপ-পিরচালক ((পিরক�না ও উ�য়ন))
২। গ�ত কিম�
 

�জলা
কায �াল
�য়র

অিফস
ভাড়া

সং�া�

�জলা কায �ালেয়র অিফস ভাড়া �নয়ার িবষেয় আইিস� িবভােগর অ�েমাদন পাওয়া
িগেয়েছ। আবাসন পিরদ�েরর  ছাড়পে�র  জ�  প� ��রণ করা হেয়েছ  মেম � সভায়
আেলাচনা হয়।

�জলা কায �ালেয়র অিফস ভাড়া �নয়ার
িবষেয় ছাড়পে�র জ� আবাসন পিরদ�েরর
সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব।
 
দািয়�:
১। উপ-পিরচালক (�শাসন)
২। জনাব শা� �হা�দ �বােয়ত আলম, সহকারী
��া�ামার 

�জলা ও
উপেজ

লা
কায �াল
�য়র

�িমক
ম�রী
সং�া�

পির�তাকম� িনেয়ােগর জ� আউটেসািস �ং �কােড � অথ � ম�ণালেয়র বরাে�র জ� আইিস� িবভােগ
প� ��রেণ করা হেয়েছ মেম � সভােক জনােনা হয়। 

পির�তাকম� িনেয়ােগর জ� আউটেসািস �ং �কােড �
অথ � ম�ণালেয়র বরাে�র জ� �যাগােযাগ
অ�াহত রাখেত হেব। 
 
দািয়�:
১। উপ-পিরচালক (অথ �)
২। জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার,
সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা
 



আইিস�
অিধদ�

�রর
অধীন

বাংলােদ
শ

সফটও
য়�ার
এ�

সািভ �েস
স

�কা�া
িন গঠন
সং�া�

আইিস� অিধদ�েরর গত ১৮/০১/২০২২ ি�. তািরেখ আইিস� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র
উপি�িতেত অ�ি�ত ‘চলমান �ক� ও ন�ন/��ািবত �ক�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা
সভা’ এর কায �িববরণীর �িমক নং ২.১০ এর িস�া� অ�যায়ী আইিস� অিধদ�েরর অধীন ‘বাংলােদশ
সফটওয়�ার এ� সািভ �েসস �কা�ািন’ গঠন িবষেয় গ�ত কিম� ক��ক গত ১৫/০৩/২০২২ ি�.
তািরেখ এক� সভা হয়। সভায়  এক� পাবিলক �কা�ানী গঠেনর িনিম� �াথিমকভােব
িন�বিণ �ত কায ��ম �হণ করার িবষেয় িস�া� �হীত হয়।  এছাড়া  আইিস� িবভােগর
অধীন অ�া� সং�াস�হ ক��ক গ�ত �কা�ানীর সােথ আেলাচনা এবং �কা�ানী
গঠেনর �েয়াজনীয় ধাপ স�িক�ত ধারণা এবং সহেযািগতা �হণ করার িবষেয় িস�া�
�হীত হয়। 
•  Registrar of Joint Stock Companies (RJSC)  হেত  Name Clearance
(NC);

• RJSC-�ত িনব�ন স�ে�র িনিম� িন��প ড�েম� �ণয়ন করেত হেব- 
(১) Memorandum of Association

(২) Articles of Association

•  Certificate of incorporation Certificate of commencement of
Business

• Declaration on registration of company এবং
• আ�ষাি�ক অ�া� কায ��ম
 
গ�ত কিম�:
১) উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)....আ�ায়ক
২) জনাব �মাঃ �লতান মাহ�দ, ডাটােবজ এ�াডিমিনে�টর (পিরক�না ও উ�য়ন) …...... সদ�
৩) জনাব �মাঃ �গালাম মাহ�ব, ��া�ামার…...... সদ�
৪) জনাব �মা: আ��াহ িবন ছালাম, ��া�ামার..............সদ�
৫) �সয়দ মাহ�জ মাহ�দ ইশিতয়াক আহেমদ, সহকারী ��া�ামার........ সদ�
৬) জনাব আন�ম িরয়াসাত, সহকারী ��া�ামার...........সদ�
৭) জনাব এস, এম, িমনহাজ-ই-মাওলা, সহকারী ��া�ামার (পিরক�না ও উ�য়ন) ...........সদ�
৮) জনাব �মাঃ িদদা�ল কািদর, �নটওয়াক� ইি�িনয়ার (পিরক�না ও উ�য়ন)........সদ�-সিচব

 
গ�ত কিম�েত �েয়াজেন সদ� �কা-অ� করা �যেত পাের

আইিস� অিধদ�েরর অধীন ‘বাংলােদশ
সফটওয়�ার এ� সািভ �েসস �কা�ািন’ গঠন িবষেয়
সভা আেয়াজন�ব �ক পরবত� কায ��ম �হণ করেত
হেব। 

ফাইল
সাভ �ার
�তির

আইিস� অিধদ�েরর িবিভ� অ��ান, িদবস �থেক �� কের িবিভ� �িতেবদনসহ যাবতীয় ত� িনেয়
ফাইল সাভ �ার ��েতর এক� উপ�াপনা ��ত রেয়েছ। এক� সভা/কম �শালা কের অিধদ�েরর
কম �কত�া/কম �চারীেদর ফাইল সাভ �ার� �িঝেয় �দয়ার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

আইিস� অিধদ�েরর িবিভ� অ��ান, িদবস �থেক
�� কের িবিভ� �িতেবদনসহ যাবতীয় ত� িনেয়
�তির ফাইল সাভ �ার এক� সভা/কম �শালা কের
অিধদ�েরর কম �কত�া/কম �চারীেদর �িঝেয় িদেত
হেব।
 
দািয়�: 
১। ওেয়বসাইট এ�ডিমিনে�টর (িসে�ম ও
�িশ�ণ)

আইিস�
িবষয়ক
মাননীয়
উপেদ�া
মেহাদ
�য়র

পরামশ �/
িনেদ �শ

না
বা�বায়

ন
সং�া�

মাননীয় �ধানম�ীর আইিস� িবষয়ক মাননীয় উপেদ�া জনাব সজীব ওয়ােজদ এর সােথ ত� ও
�যাগােযাগ ��ি� িবভাগ এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�াস�েহর �কে�র িবষেয় গত ১২ এি�ল
২০২১ তািরখ ২৩তম মতিবিনময় সভায় �হীত িস�াে�র আেলােক ত� ও �যাগােযাগ ��ি�
অিধদ�েরর সংি�� িস�া� স�েহর বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন  ��রণ করা হেয়েছ মেম � সভায়
আেলাচনা হয়। 

 

মাননীয় �ধানম�ীর আইিস� িবষয়ক মাননীয়
উপেদ�ার সােথ ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ
এবং আওতাধীন দ�র/সং�াস�েহর কায ��ম
স�িক�ত সভায় �হীত িস�া�স�হ ���সহকাের
পয �ােলাচনা ও বা�বায়ন করেত হেব। 
 
দািয়�:
১।িসে�ম�  �ােনজার
২।  জনাব �মাঃ আিত�র রহমান তা�কদার,
সহকারী ��া�ামার, �শাসন শাখা

৯। সভাপিত সভায় �হীত িস�া�স�হ বা�বায়েনর জ� দািয়� �া� কম �কত�াগণেক ত�েদর দািয়� যথাযথভােব স�ক সমেয় পালন করতঃ বা�বায়ন করা এবং আগামী
মােসর মািসক সম�য় সভার �েব �ই বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন �দােনর অ�েরাধ জানান এবং উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 



 
 

�মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী 
 মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�)

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.০৬.০৩২.১৮.৩৪৩ তািরখ: 
 

২৯ এি�ল ২০২২

১৬ �বশাখ ১৪২৯

ি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 (অিতির� দািয়�), িসিনয়র সিচেবর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ�)

 
৩) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (ওেয়বসাইেট �দশ �েনর অ�েরাধসহ)

৪) জনাব..................................................
 

 
 

�মাঃ িফেরাজ সরকার 
 উপ-পিরচালক


