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২৫ জ  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

জন শাসেন কােজর গিতশীলতা আনয়ন, উ াবনী দ তা ি , নাগিরকেসবা দান ি য়া ত ও সহজীকরেণর প া
উ াবন এবং চচার লে  িনে া  কমকতাগেণর সম েয় ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ-এর ‘ইেনােভশন ম’ নগঠন
করা হেলা।

((কক)       )       কিমকিম   গঠনঃগঠনঃ
িমক নাম ও পদবী মেনানয়েনর ধরণ
১.  জনাব সিলমা লতানা , অিতির  সিচব (ডাক) িচফ ইেনােভশন অিফসার
২.  জনাব রািশদা ফরেদৗস   সিচব ( শাসন) সদ
৩.  জনাব মা: সেলহ উি ন,  সিচব (পিরক না) সদ
৪.  জনাব এস. এম তািরক, উপসিচব ( কা ািন-১ শাখা) সদ
৫.  জনাব মা: আসলাম হােসন, উপসিচব (আইন-১ শাখা) সদ
৬.  জনাব মা: শাম ল আলম, সিচেবর একা  সিচব (উপসিচব) সদ
৭.  জনাব মা: জািকর হােসন, া ামার, আইিস  সল সদ -সিচব 

(( খখ )        )        কিম রকিম র   কাযপিরিধঃকাযপিরিধঃ
(১) ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন
আনয়ন;
(২) এই সং া  কায েম বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভায়
অ েমাদন হণ ও বা বায়ন;
(৩) িতমােস েমর সভা অ ান, কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায়
উপ াপন;
(৪) এ িবভােগর আওতাধীন অিধদ র/ দ র/ সং া/ কা ািনস েহ গ ত ইেনােভশন েমর সােথ যাগােযাগ
ও সম য় সাধন;
(৫) িত বৎসর ৩১ জা য়ািরর মে  ববত  বৎসেরর এক  ণা  বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন, উহা

এনিডিস

এনিডিস,

১



মি পিরষদ িবভােগ রণ এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ করা;

০২।       যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা এবং তা অিবলে  কাযকর হেব।

৮-৬-২০২১
সা াদ হােসন

উপসিচব ( শাসন-১)
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অ িলিপঃ সদয় অবগিত ও কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়)। 
১) সিচব (সম য় ও সং ার), মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়।
২) জনাব সিলমা লতানা এনিডিস, অিতির  সিচব (ডাক), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।
৩) জনাব রািশদা ফরেদৗস এনিডিস,  সিচব ( শাসন), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।
৪) জনাব মা: সেলহ উি ন,  সিচব (পিরক না), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।
৫) জনাব এস. এম তািরক, উপসিচব ( কা ািন-১ শাখা), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।
৬) জনাব মা: আসলাম হােসন, উপসিচব (আইন-১ শাখা), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।
৭) জনাব মা: শাম ল আলম, সিচেবর একা  সিচব (উপসিচব), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।
৮) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ (আেদশ  এ িবভােগর ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)। 
৯) জনাব মা: জািকর হােসন, া ামার, আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।

৮-৬-২০২১
সা াদ হােসন

উপসিচব ( শাসন-১)

২


