
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ 
কমস াদন ও কৗশল শাখা

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ২০২১-২২ অথবছেরর সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) িবষেয়
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ িবষয়ক ১ম সভার কাযিববরণী

সভাপিত এন এম িজয়াউল আলম 
 িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ১৮ িডেস র ২০২১ ি .
সভার সময় বলা ১১:০০ টা

ান সে লনক , ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
উপি িত পিরিশ -ক
                সভার ারে  উপি ত সকলেক াগত জািনেয় ২০২১-২২ অথবছেরর সবা দান িত িত (িস েজন
চাটার) িবষয়ক কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ ১ম সভার কায ম  করা হয়। অতঃপর সভাপিত মেহাদয়
সভার আেলাচ চী উপ াপেনর জ  এ িবভােগর উপসিচব, কমস াদন ও কৗশল শাখা- ক অ েরাধ কেরন। উপসিচব,
কমস াদন ও কৗশল শাখা ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ২০২১-২২ অথবছেরর সবা দান িত িত (িস েজন
চাটার) কমপিরক ার ল মা ার িবপরীেত কায মস েহর ২য় মািসেকর ( লাই ২০২১-িডেস র ২০২১ পয )
বা বায়ন অ গিতর ত  সভায় উপ াপন কেরন। উপ ািপত আেলাচ িচ অ যায়ী সভায় িনে া  আেলাচনা ও িস া
হীত হয়:

((কক) ) তত   ওও  যাগােযাগযাগােযাগ   িি   িবভেগরিবভেগর   ২০২১২০২১--২২২২   অথবছেররঅথবছেরর   সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত  ( ( িস েজনিস েজন   চাট ারচাট ার ) ) এরএর
কমকম--পিরক নারপিরক নার   ২য়২য়  মা িসেকরমািসেকর  ( ( লাইলাই   ২০২১২০২১-- িডেস রিডেস র   ২০২১২০২১   পযপয ) ) অ গিতঅ গিত : : সভায় িনে া
কায মস েহর বা বায়ন অ গিত িনেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়-

িমকিমক   নংনং কায েমরকায েমর  ন ামন াম  কমস াদনকমস াদন   
চেকরচেকর  ন ামন াম  

এককএকক ল মা াল মা া বা বায়নবা বায়ন   
অ গ িতঅ গিত

বা বায়নকারীবা বায়নকারী   
দ ািয় াদ ািয় া   
শ াখাশ াখা// িি //পদপদ

১.

[১.১] সবা দান 
িত িত পিরবী ণ কিম র 

সভার িস া  বা বায়ন

[১.১.১ িস া  
বা বািয়ত % ১০০%

এ পয  ২  সভা 
আেয়াজন করা 
হেয়েছ এবং ২  
সভার 
সভার িস া  
১০০% বা বায়ন 
করা হেয়েছ। 

উপসিচব
কমস াদন ও কৗশল 
শাখা

২.

[১.২] সবা দান িত িত 
মািসক িভি েত 

হালনাগাদকরণ

[১.২.১] 
ওেয়বসাইেট িত 

মািসেক 
হালনাগাদ ত

সং া

৪ ১  হালনাগাদ করা 
হেয়েছ। ২য় 
কায়াটাের ১  

হালনাগাদ করা 
হেব। 
১০০% বা বায়ন 
করা হে । 

া ামার
 (িডিজটাল িসিকউির  
মিনটিরং ও অপােরশন 
শাখা এবং িডিজটাল কা-
অপােরশন শাখা)

১



৩ [২.১] সবা দান িত িত 
িবষয়ক িশ ণ আেয়াজন

[২.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত সং া ৪

২  িশ ণ 
আেয়াজন করা 
হেয়েছ।

উপসিচব
কমস াদন ও কৗশল 
শাখা

৪. [২.২] সবা দান িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় 

অবিহতকরণ সভা আেয়াজন

[২.২.১] 
অবিহতকরণ সভা 
আেয়ািজত

সং া ২

২৮ িডেস র ২০২১ 
ি . তািরেখ ১  
সভা আেয়াজন করা 
হেয়েছ। 

উপসিচব
কমস াদন ও কৗশল 
শাখা

(( খখ ))   সভারসভার   িস ািস া ::     সভায় ত  ও যাগােযাগ িবভােগর সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) িবষেয় কেহা ার
সদ েদর মে  িব ািরত আেলাচনা হয়। কেহা ারগণ ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর সবা দােনের িবষেয়
স  কাশ এবং শংসা কেরন। কেহা ারেদর মতামত হণ ও পিরবী েণ দখা যায় এ িবভাগ থেক ারা সবা
হণ কের উপ ত হেয়েছন এবং অেনেকর কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। অত:পর কেহা ারেদর আেলাচনাে  উ

সভায় িনে া  িস া  হীত হয়:
ম. নং                                 িস া         বা বায়নকারী

১. ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর সবা দান িত িতর (িস েজন চাটােরর) ছেকর 
ত  িনয়িমত আপেডট করেত হেব এবং আপেডট ত িস েজন চাটােরর ত  িনয়িমত 
ওেয়বসাইেট হালনাগাদ করেত হেব।

           া ামার
 (িডিজটাল িসিকউির  
মিনটিরং ও অপােরশন 
শাখা এবং িডিজটাল কা-
অপােরশন শাখা)

২. েত ক  শাখার িস েজন চাটােরর অংশ িনজ শাখার স ুেখ মান অব ায় রাখার 
জ  সংি  শাখাস হেক  প  রণ করেত হেব। 

উপসিচব
কমস াদন ও কৗশল 
শাখা

৩. ২০২১-২২ অথবছেরর সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) এর ২য় মািসেকর 
( লাই ২০২১-িডেস র ২০২১) বা বায়ন অ গিত িতেবদন এিপএ িনেদিশকা 
২০২১-২২ অ যায়ী যথাসমেয়র মে  এ িবভােগর ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব এবং 

মাণকসহ মি পিরষদ িবভােগ রণ করেত হেব। 

উপসিচব
কমস াদন ও কৗশল 
শাখা

 
 
                     অত:পর সভায় আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত মেহাদয় সভার
সমাি  যাষণা কেরন।

 

এন এম িজয়াউল আলম 
িসিনয়র সিচব

ারক ন র: ৫৬.০০.০০০০.০৫০.০৫.০০৬.২১.৫৩ তািরখ: 
২৮ িডেস র ২০২১

১৩ পৗষ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) দ র/সং ার ধান (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, আগার াও, ঢাকা। 
২) অিতির  সিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৩)  সিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, আইিস  টাওয়ার, আগার াও, ঢাকা।
৪) উপসিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ

২



৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), িসিনয়র সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ [িসিনয়র
সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৬) া ামার (অিতির  দািয় ), িডিজটাল কা-অপােরশন শাখা , ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ [ওেয়বসাইেট কাশ
করার জ  অ েরাধ করা হেলা]
৭) সভাপিত, বিসস, িবিডিবএল ভবন (৫ম তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৮) সভাপিত, বাে া, হাউজ-৯০, রাড-০৬, ক-এফ বনানী, ঢাকা-১২১৩
৯) সভাপিত, বাংলােদশ কি উটার সিমিত, হাউজ-৩৩/িব, রাড-০৪, ধানমি , ঢাকা-১২০৫
১০) সভাপিত, ই-ক াব, বািড়-২৯ (এম-এ), রাড-০৬, ধানমি , ঢাকা।
১১) তাসমীয়া জায়গীরদার,, এমিফল ফেলা (ঢাকা িব িব ালয়), রাজা র, বায়াল র বাজার, িসেলট
১২) Abdullah Al Shiam, Masters, Department of CSE (University of
Rajshahi), Binodpur Bazar, Shikka Niketon Mess, Room#107, Motihar
Rajshahi Sadar
১৩) জবা শিফক িহ, উে া া , ক ১৪২/৭ িখলে ত ঢাকা ১২২৯
১৪) মা: আ ল কােদর, উে া া, র◌্যািপড সাসাই , হারাগাছ রাড, আ ল জিলল মােকট, মীরবাগ বাজার, কাউিনয়া,
রং র

 

এস. এম. শিফক 
উপসিচব

৩


