
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ 
কমস াদন ও কৗশল শাখা

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ২০২২-২৩ অথবছেরর সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) িবষেয়
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ িবষয়ক ২য় সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ সাম ল আেরিফন 
সিচব

সভার তািরখ ২৩ ফ য়াির ২০২৩ ি .
সভার সময় বলা ১২:০০ টা

ান সে লনক , ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
উপি িত পিরিশ -ক
          সভার ারে  উপি ত সকলেক াগত জািনেয় ২০২২-২৩ অথবছেরর সবা দান িত িত (িস েজন চাটার)
িবষয়ক কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ ২য় সভার কায ম  করা হয়। অতঃপর সভাপিত মেহাদয় সভার
আেলাচ িচ 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 ২০২২-২৩ অথবছেরর সবা দান িত িত (িস েজন
চাটার) কমপিরক ার ল মা ার িবপরীেত কায মস েহর এ পয  বা বায়ন অ গিতর ত  সভায় উপ াপন কেরন।
উপ ািপত আেলাচ িচ অ যায়ী সভায় িনে া  আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:  

((কক))   ববতববত   সভারসভার   িস ািস া   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   পযােলাচনাপযােলাচনা ::
িমকিমক   নংনং িস ািস া অ গ িতঅ গিত বা বায়েনরবা বায়েনর

হারহার
১.১. এ িবভাগ হেত দান ত সবার িবষেয় অনলাইন াটফেম আেরা চার

করেত হেব।
অনলাইন াটফেম চার

চরণা করা হে ।
১০০%

২.২. এ িবভােগর আওতাধীন দ র/সং ার মাঠ পযােয়র কাযালয়স েহর সবার
উ য়েন কাযকর পদে প হেণর জ  দ র/সং ােক প  রণ করা
যেত পাের।

দ র/সং ােক প  রণ
করা হেয়েছ।

১০০%

৩.৩. এ িবভােগর সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) িনয়িমত আপেডট
কের ওেয়বসাইেট হালনাগাদ করেত হেব।

িনয়িমত আপেডট কের
ওেয়বসাইেট হালনাগাদ
করা হয়। 

১০০%

(( 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। সভায় আগত একজন কেহা ার ২০৪১ সােলর মে  াট বাংলােদশ
িবিনমােণর িনিম  াট িস েজনস চাটার তরীর জ  মতামত দান কেরন ও এ িবষয় সকেলই একমত পাষণ কেরন।
অত:পর িবিভ  আেলাচনাে  সভায় িনে া  িস া  হীত হয়:

ম.ম.   নংনং                                                                 িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
১. াট বাংলােদশ িবিনমােণর িনিম  াট িস েজনস চাটার তরীর জ  কেহা ােদর  মতামত

যাচাইঅে  পরীিব ণ কিম  পরবত  েয়াজনীয় ব া হণ করেব। 
িস েজন চাটার
পিরবী ণ কিম

১



২. মাঠ পযােয়র কাযালেয়র অিফস েলােত িস েজনস চাটার ত করা হেয়েছ িকনা এবং তা
যথাযথভােব িতপালন করা হয় িকনা স িবষেয় যাচাই-বাছাই করেত হেব। 

িস েজনস চাটার
ফাকাল পেয়

আওতাধীন
দ র/সং া

৩. িস েজনস চাটার িবষয়ক এক  িশ ণ আেয়াজন করেত হেব। উপসিচব
কমস াদন ও
কৗশল শাখা

৪. িত  সভায় কেহা ারেদর উপি িত িনি ত করেত হেব। উপসিচব
কমস াদন ও
কৗশল শাখা

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

 

মাঃ সাম ল আেরিফন 
সিচব

ারক ন র: ৫৬.০০.০০০০.০৫০.০৫.০০৬.২১.২৬ তািরখ: 
০২ মাচ ২০২৩

১৭ ফা ন ১৪২৯

ি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
৪) অিতির  সিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৫) সিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৬) উপসিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৭) সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ [সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ]
৮) িসিনয়র িসে ম এনািল , িডিজটাল গভেন  ও ইমি েমে শন অিধশাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৯) িসিনয়র মইে েন  ইি িনযা়র, িডিজটাল িসিকউির  ও অপােরশন অিধশাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
১০) িসে ম এনািল  , িডিজটাল কা-অিডেনশন শাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
১১) িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
১২) া ামার (অিতির  দািয় ), িডিজটাল কা-অপােরশন শাখা , ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ [ওেয়বসাইেট কাশ
করার জ  অ েরাধ করা হেলা]
১৩) সহকারী মইে েন  ইি িনয়ার, ই-সািভস ইমি েমে শন শাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
১৪) সভাপিত, বিসস, িবিডিবএল ভবন (৫ম তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১৫) সভাপিত, বাে া, হাউজ-৯০, রাড-০৬, ক-এফ বনানী, ঢাকা-১২১৩
১৬) সভাপিত, বাংলােদশ কি উটার সিমিত, হাউজ-৩৩/িব, রাড-০৪, ধানমি , ঢাকা-১২০৫
১৭) সভাপিত, ই-ক াব, বািড়-২৯ (এম-এ), রাড-০৬, ধানমি , ঢাকা
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১৮) আরাফাত হােসন, াতেকা র, িসএসিস িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়
১৯) মাশিফ র রহমান, াতেকা র, িসএসই,বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়
২০) সায়মা আলম হা, াতেকা র, িসএসিস, MIST
২১) মা: ইয়াসিমন আরাফাত, াতেকা র, ই উট অব আই , জাহা ীরনগর িব িব ালয়
২২) কাজী আ ল আলীম িরজভী, িত ান ধান, কােদিরয় তেয় িবয়া আিলয়া কািমল মা াসা-৬১৪৭, ঢাকা
২৩) মা: সালাইমান, িত ান ধান, বিসলা উ  িব ালয়-৬১৭৮, ঢাকা
২৪) ল. কেনল ড. এ. ক. এম মাক ল হক, িত ান ধান, বাদশাহ ফয়সাল ইনি উট ল-৬১৮৪
২৫) মা: আলাউি ন, িত ান ধান, বগম রজাহান মেমািরয়াল বািলকা উ  িব ালয়-৬১৯০, ঢাকা
২৬) নাফিছন রহমান আচল, ািফক িডজাইন িশ ণাথ , ১০৫/৩ আেনায়ারা গােডন, উ রা াংেকর গিল, তজ িন
পাড়া, ঢাকা
২৭) বণা আ ার, ািফক িডজাইন িশ ণাথ , ২৫৯/২, ই ািহম র, িমর র-১৪, ঢাকা

 

এস. এম. শিফক 
উপসিচব

৩


