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৩ 

জাতীয় ডাক নীচত ২০১৯ 
১.  ভূচিকা 
 

ডোক অক্ষধদপ্ত  The Post Office Act, 1898 দ্বো ো পক্ষ চোক্ষলর্। একটি স কোক্ষ  
প্রক্ষর্ষ্ঠোন ক্ষহরসরব ডোক অক্ষধদপ্ত  সোশ্রয়ী মূরলয জনগণরক ডোক সোক্ষভত স প্রদোন ক রে- ো  
উরেিয মুনোিো অজত ন নয়, ডোক কসবো প্রদোন ক ো। স্বোধীনর্ো  প  এর্ বের ও ককোরনো 
জোর্ীয় ডোক নীক্ষর্ প্রণীর্ হয়ক্ষন। স কোর   অনযোনয প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সংরিোক্ষধর্ ক্ষবক্ষধ-
ক্ষবধোরন  সোরে সোমঞ্জসয ক রে ডোক অক্ষধদপ্তর  বর্ত মোরন প্রচক্ষলর্আইন-কানুন ও তিতি-
তিিান দীঘতক্ষদন সংরিোধন, পক্ষ মোজত ন, পক্ষ বধতন এবং পক্ষ বর্ত ন ক ো হয়ক্ষন। ২০১০ 
সোরল  ২৮ জোনুয়োক্ষ  বর্ত মোন স কো  The Post Office Act, 1898 এ  
অক্ষধকর্  সংরিোধনকরে The Post Office (Amendment) Act, 2010 জোক্ষ  
কর ন। বর্ত মোন স কো  করৃ্ত ক কঘোক্ষির্ ক্ষডক্ষজটোল বোংলোরদি এ  রূপকে বোস্তবোয়রন  
ক্ষনক্ষমত্ত ডোকঅক্ষধদপ্ত  গ্রোহকমুেী ও প্র ুক্ষিক্ষনভত   ক্ষবক্ষভন্ন কো তক্রম গ্রহণ কর রে, 
প্র ুক্ষিক্ষনভত   ক্ষকেু সোক্ষভত স প্রবর্ত ন কর রে, কপোি অক্ষিস প্রদত্ত কসবোসমূরহ  হো  
পুন:ক্ষবনযোস কর রে। এ সকল কসবো ও কো তক্ররম  ক্ষবিরয় প্ররয়োজনীয় ক্ষবধোনসমূহ 
সংরিোধন, পক্ষ বধতন ও পক্ষ মোজত ন ক ো হয়ক্ষন। সুদীঘত সমরয় ক োগোর োগ বযবস্থো  মোধযম 
ও প তোয়গর্ ক  প্রভূর্ উন্নক্ষর্ সোক্ষধর্ হরয়রে র্ো  প্রক্ষর্িলন এবং ডোক অক্ষধদপ্ত  
করৃ্ত ক প্রবক্ষর্ত র্ গ্রোহকমুেী ও প্র কু্ষিক্ষনভত   ক্ষবক্ষভন্ন কসবো ও কো তক্রমরক অন্তভুত ি কর  
১৮৯৮ সোরল প্রণীর্ ির্োব্দী প্রোচীন The Post Office Act, 1898 (Act No.VI 
of 1898) এবং ২০১০ সোরল প্রণীর্ The Post Office (Amendment) Act, 
2010 এ  মূল কচর্নোরক উপজীবয কর  পক্ষ বর্ত নিীল গ্রোহক চোক্ষহদো  ক্ষনক্ষ রে 
বোস্তবোনুগ ও  ুরগোপর োক্ষগক রণ  প্রয়োরস একটি জোর্ীয় ডোক নীক্ষর্ প্রণয়ন ক ো সমীচীন 
ও প্ররয়োজনীয়। এ কো রণ জোর্ীয় ডোক নীক্ষর্ ২০১৯ প্রণয়ন ক ো হযয়যে। 

 
‘জোর্ীয় ডোক নীক্ষর্ ২০১৯’ প্রণয়নকোরল প্রোসক্ষিক সকল আইন, নীক্ষর্, উন্নয়ন 
পক্ষ কেনো, কপ্রক্ষির্ পক্ষ কেনো ইর্যোক্ষদ সূক্ষ্মভোরব প ীিো-ক্ষন ীিো ক ো হরয়রে। এ গুরলো  
মরধয  রয়রে The Post Office Act, 1898; The Post Office (Amendment) 
Act, 2010; The Post Office Rules, 1961; কমইক্ষলং অপোর ট  ও কুক্ষ য়ো  
সোক্ষভত স ক্ষবক্ষধমোলো, ২০১৩;  মোদকদ্রবয ক্ষনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; Drugs (Control) 
Ordinance, 1982;ক্ষবরফো ক ক্ষবক্ষধমোলো, ২০০৪; Explosive Substances Act, 



 

 
 

1908;Arms Act, 1878; Explosives Act, 1884; এক্ষসড ক্ষনয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২; 
Customs Act, 1969; ইউক্ষনভোসতোল কপোিোল ইউক্ষনয়ন, এক্ষিয়োন-পযোক্ষসক্ষিক কপোিোল 
ইউক্ষনয়ন, ওয়োর্ল্ত  কট্রড অগতোনোইরজিন, ইন্টো নযোিনোল ক্ষসক্ষভল এক্ষভরয়িন অগতোনোইরজিন 
প্রভৃক্ষর্ সংস্থোে আইন-কানুন; আমদোক্ষন নীতত আযদি ও  প্তোক্ষন নীক্ষর্; তথ্য ও 
ট াগায াগ প্র ুক্তি আইন, ২০০৬; ক্ষডক্ষজটোল ক্ষন োপত্তো আইন, ২০১৮; জোর্ীয় কৃক্ষি 
নীক্ষর্, ২০১৮; জোর্ীয় ক্ষিিো নীক্ষর্, ২০১১; কপ্রক্ষির্ পক্ষ কেনো (২০১১-২০২১); সপ্তম 
পঞ্চবোক্ষিতক পক্ষ কেনো (২০১৬-২০২০); কটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৬-২০৩০); বোক্ষিতক 
কমতসম্পোদন চুক্ষি এিং বর্ত মোন স কোর   ক্ষনবতোচনী ইিরর্হো , ২০১৮ সমৃক্ষদ্ধ  
অগ্র োত্রোয় বোংলোরদি। প্রসির্ উরেেয ক , ‘জোর্ীয় ডোক নীক্ষর্ ২০১৯’ প্রণয়রন সপ্তম 
পঞ্চবোক্ষিতক পক্ষ কেনো (২০১৬-২০২০); কটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৬-২০৩০); বোক্ষিতক 
কমতসম্পোদন চুক্ষি এিংবর্ত মোন স কোর   ক্ষনবতোচনী ইিরর্হো , ২০১৮ সমৃক্ষদ্ধ  
অগ্র োত্রোয় বোংলোরদি-এ ডোক েোর্, ডোক কসবো ও ডোক দ্ররবয  সোরে সম্পক্ষকত র্ িক্ষয, 
উযদ্দিয ও কম িপতেকল্পনা-টক েমতিক প্রািানয প্রদান কো হযয়যে।  

 

২.  সংক্ষিপ্ত ক্ষির ানাম ও প্রবর্ত ন   
 

• এই নীক্ষর্ জোর্ীয় ডোক নীক্ষর্ ২০১৯ নোরম অক্ষভক্ষহর্ হরব। 
• এই নীতত জাতেে তাতেখ টথ্যক কা িকে হযি।  

 

৩.  জার্ীয় ডাক নীক্ষর্  লিয, উরেিয, লিযমাত্রা ও লিয অজত রন 
গহৃীর্ ককৌিল 

 

৩.১  মূল লিয  
 

সোশ্রয়ী, সবতজনীন এবং ক্ষনভত  র োগয ডোক কসবো প্রদোন।  
 
 
 

৪ 
৩.২  প্রধান উরেিয  
 

প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনক উন্নয়ন ও আধুক্ষনক প্র ুক্ষি অক্ষভর োজরন  মোধযরম সোশ্রয়ী, মোনসম্পন্ন ও 
আন্তজত োক্ষর্ক মোরন  ডোকরসবো ক্ষনক্ষির্ক ণ। 
 

৩.৩  সুক্ষনক্ষদত ষ্ট উরেিযসমূহ  
 

• ডোক কসবো প্রদোরন  কিরত্র Last Mile Solution নীক্ষর্  বোস্তবোয়ন; 
• আক্ষেতক েোরর্ কসবোভুক্ষি  ক্ষনক্ষমত্ত ডোক অক্ষধদপ্তর   আক্ষেতক কসবোসমূরহ  উন্নয়ন ও 

সম্প্রসো ণ; 



 

 
 

• ডোক দ্ররবয  গ্রহণ, বোেোই, পক্ষ বহন ও ক্ষবক্ষল কো তক্রমরক ক্ষডক্ষজটোক্ষয়র্ক ণ; 
• আক্ষেতক পক্ষ রসবো ও অনযোনয কসবো প্রদোরন  কিরত্র কসবো  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ  

জনয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো ত্ব কজো দো ক ণ; 
• ডোক অক্ষধদপ্তর   জক্ষম, ভবন,  োনবোহন, অক্ষিস স ঞ্জোম/ ন্ত্রপোক্ষর্ ও অনযোনয 

সম্পরদ  সুষু্ঠ  িণোরবিণ ও সু িো ক্ষনক্ষির্ক ণ; 
• আন্তজত োক্ষর্ক ডোক পক্ষ মেযি ইউক্ষনভোসতোল কপোিোল ইউক্ষনয়ন, এক্ষিয়োন-পযোক্ষসক্ষিক 

কপোিোল ইউক্ষনয়ন-সহ ক্ষবক্ষভন্ন সংগঠরন ডোক অক্ষধদপ্তর   সক্ষক্রয় অংিগ্রহণ 
ক্ষনক্ষির্ক ণ; 

• সকল ডোকঘ রক কযোিরলস ট্রোনরজকিন বযবস্থো  আওর্োয় আনয়ন; 
• নরু্ন নরু্ন ডোক কসবো ও পরণয  উদ্ভোবন; 
• বযবসো পক্ষ চোলনো  জনয আক্ষেতক নমনীয়র্োসহ প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনক স্বোয়ত্তিোসন প্রদোন; 
• অভযন্ত ীণ ও আন্তজত োক্ষর্ক ডোক কনটওয়োকত গুরলো  মরধয সমন্বয় সোধন; 
• গ্রোহক-উপর োগী পণয ও কসবো প্রদোন এবং স্বে-সুক্ষবধো ুি এলোকোগুরলোরর্ ডোকরসবো  

ক্ষবস্তো  ও উন্নয়ন এবং দোক্ষ দ্র ক্ষন সন ও গ্রোমীণ ক্ষবক্ষিন্নর্ো অপসো রণ সহোয়র্ো 
প্রদোরন  জনয আধকু্ষনক প্র কু্ষি  বযবহো ; 

• সো োরদরি ডোকঘ গুরলোরক উন্নয়ন ও সম্প্রোেণ ককরন্দ্র রূপোন্ত ক ণ- োরর্ র্েয 
প্র ুক্ষি ও বযোংক্ষকং কসবো প্রদোরন  মোধযরম দক্ষ দ্র জনরগোষ্ঠী  ক্ষবরিি চোক্ষহদো কমটোরনো 
 োয়; 

• প্রক্ষর্টি মোনুরি  জনয র্েয প্র ুক্ষিক্ষভক্ষত্তক উন্নর্ ডোক কসবো প্রদোন; 
• গ্রোমোঞ্চরল অবক্ষস্থর্ ডোকঘ গুরলো  মোধযরম ক্ষডক্ষজটোল কমোসত ও এম-কমোসত কসবো 

কপৌৌঁেোরনো ক্ষনক্ষির্ক ণ; 
• প্রক্ষর্টি ডোকঘ রক অেতননক্ষর্ক কমতকোটেে ককরন্দ্র পক্ষ ণর্ক ণ;   
• ডোক কসবো  আধুক্ষনকোয়ন ও আইক্ষসটিক্ষভক্ষত্তক ডোক কসবো  সম্প্রোেণ।  

 

৩.৪ লিযমাত্রা  
 

• সকল কপোি অক্ষিসরক আইক্ষসটি-ক্ষভক্ষত্তক কপোি অক্ষিরস রূপোন্ত ক ণ; 
• কপোি অক্ষিরস  সকল কো তোবক্ষল  অরটোরমিন; 
• প্রক্ষর্টি কমইল লোইরন আধুক্ষনক কমইল পক্ষ বহন প্রবর্ত ন; 
• গুরুত্বপূণত বোক্ষণজয ককন্দ্রগুরলো  প্রক্ষর্টিরক একটি কর  এটিএম কমক্ষিন ও ক্ষপওএস 

স্থোপন; 
• অভযন্ত ীণ ও আন্তজত োক্ষর্ক বোক্ষণক্ষজযক কপোিোল কসবো প্রবর্ত ন; 
• ডোকঘ  সঞ্চয় বযোংক ও ডোক জীবন ক্ষবমো কো তোবক্ষল  সম্প্রসো ণ; 
• ক্ষবজরনস কমইল, অযোড কমইল, লক্ষজক্ষিক কমইল ও হোইক্ষিড কমইল কসবো প্রবর্ত ন; 
• গ্রোমীণ আইটি-ক্ষভক্ষত্তক উরদযোিো সৃজন। 

 



 

 
 

৩.৫ লিয অজত রন গহৃীর্ ককৌিল  
 

• সনোর্নী ডোক কসবো  পোিোপোক্ষি আইক্ষসটি-ক্ষভক্ষত্তক ডোক কসবো চোলুক ণ; 
• ডোক কসবো  বোক্ষণক্ষজযকীক ণ; 
• অভযন্ত ীণ ও আন্তজত োক্ষর্ক আক্ষেতক কসবোসমূরহ  প্রবর্ত ন;  
• ডোক পক্ষ বহন, সংগ্রহ ও ক্ষবর্ ণরক র্েয ও ক োগোর োগ প্র কু্ষিক্ষনভত   সুক্ষনক্ষবড় 

র্ত্ত্বোবধোরন  আওর্োয় আনয়ন;  
• উন্নর্ মোরন  র্েয ও ক োগোর োগ প্র ুক্ষিক্ষনভত   প্রক্ষিিণ প্রদোন ক্ষনক্ষির্ক ণ; 

৫ 
• কসবো প্রদোরন  কিরত্র আন্তজত োক্ষর্ক মোন অনুস ণ এবং ক্ষজর ো টলোর ন্স পক্ষলক্ষস-এ  

প্রবর্ত ন;  
• উন্নর্র্  ডোক কসবো প্রদোরন  কিরত্র গ্রোমীণ জনগণরক গুরুত্ব প্রদোন;  
• প্রক্ষর্টি গ্রোমীণ ডোকঘর  কমপরি একজন কর  র্েয প্র ুক্ষিক্ষভক্ষত্তক উরদযোিো তর্ক্ষ   

লরিয কো তক্রম গ্রহণ; 
• তপওএে টমতিন ও এযজন্টতভতিক িাইযেন্সড টপাস্ট অতিে চািুকেণ;  
• গ্রামীণ প িাযয় এষ্টেএম িুথ্ স্থাপন; 
• তডক্তজোি টপাস্ট অতিযেে টেিা িকৃ্তি;  
• একই স্থোপর্য নকিোয় অতযািুতনক গ্রাহক েুতিিা, তচতিংযচম্বাে ও টমইি 

সং িণ কি, টমইি প্রযেতেং টেন্টাে ও তডক্তজোি কমাে ি োপ্লাই টচইন 
হাি েংিতিত মযডি টজিা, উপযজিা ও ইউতনয়ন প িাযয় উপ ডোকঘ  
ভবন এবং গ্ররোম প িাযয় িোেো ডোকঘ  ভবন তনম িাণ;  

• আইতেষ্টেতভতিক প্রতিক্ষযণে মািযযম টিকােযদে জনয কম িেংস্থান েজৃন;  
• তিদযািয়গামী োত্রীযদে জনয তিক্ষা তিমা “সুকনযো” প্রিতিন;  
• তিতভন্ন কু্ষদ্র তিমা,  থ্া োত্র-োত্রীযদে জনয তিক্ষা েুেক্ষা তিমা, 

প্রততিন্ধীযদে জনয তিমা, টপািাক শ্রতমকযদে জনয টগাষ্ঠী তিমা, প্রাতন্তক 
চাষীযদে জনয িেয তিমা, িুদ্র বযবসোয়ী, প্রাতন্তক জনযগাষ্ঠী ও কু্ষদ্র আযয়ে 
শ্রমজীতিযদে জনয কু্ষদ্র তিমা, তচতকৎো তিমা,  ানিাহন তিমা প্রিতিন;  

• টমইি পতেিহযনে জনয টমইি গোক্ষড় ও টরাযজন ভযোন আহ ণ;  
• ডোকঘ  প্রোরন্ত ট্রযোক ও টেে এিং ক্তজএমএে বযবস্থো  বোস্তবোয়ন; 
• কপোিোল তকয়স্ক স্থোপন; 
• ‘নগদ’ টেিাে সম্প্রসো ণ;  
• ‘ডোক টোকো’ চোলুক ণ এবংটেিা সম্প্রসো ণ; 
• ডোকঘ  সঞ্চয় বযোংক টেিা ও ডোক জীবন তিমা টেিাে আিুতনকীকেণ; 
• েি িস্তযেে কম িচােীযদে জনয আইতেষ্টে প্রতিক্ষযণে আযয়াজন।  

 



 

 
 

৪. অনুস ণীয় মূল নীক্ষর্সমূহ 
 

• উন্নর্ ডোক কসবো প্রদোরন  মোধযরম সোমোক্ষজক কলযোণ সবতোক্ষধক প তোরয়  োেো  জনয 
বক্ষলষ্ঠ ভুক্ষমকো পোলন; 

• ডাক টেিাে োি িজনীন অতভগমযতা তনক্তিতকেণ;  
• উন্নত ডাক টেিা প্রদাযনে অনুকূি পতেযিি েৃষ্টি এিং ডাক েংক্রান্ত 

নীতত তনি িােণ ও েমন্বযয় েমযয়াপয াগী ভূতমকা পািন; 
• োতি িক োমাক্তজক অন্তভুিক্তি ও েংহততে উন্নয়ন োিনক্রযম তডক্তজোি 

তিভক্তি হ্রাে; 
• তডক্তজোি জ্ঞানতভতিক অথ্ িনীতত তিতনম িাযণে িযক্ষয ডাক খাতযক বিতিক 

প্রততয াতগতাে েুতিিাজনক অিস্থাযন উন্নীতকেণ; 
• অক্তজিত োিিয িজায় ও অিযাহত োখযত েমোমতয়ক ও েিি নতুন 

প্র ুক্তি, িােণা, অযাতপ্লযকিন এে গ্রহণ ও প্রযয়াগ ত্বোতন্বতকেণ।  
 

৫. ইউক্ষনভাসতাল ডাক কসবা  
 

• ক্ষবদযমোন কিিনোক্ষ  দ্রবয (েোম, কমোড়ক, কপোি মোকত , ক্ষসলরমোহ  ইর্যোক্ষদ) এ  
মোরনোন্নয়ন ও আধুক্ষনকোয়ন; 

• িােযকাড বযবস্থো  প্রবর্ত ন; 
• ডোক দ্ররবয  গ্রহণ, বোেোই, পক্ষ বহন ও ক্ষবক্ষল বযবস্থো  জনয জোর্ীয় ও আন্তজত োক্ষর্ক 

মোন প্রক্ষর্ষ্ঠো এবং ক্ষনধতোক্ষ র্ মোন অনু োয়ী গ্রহণ, বোেোই, পক্ষ বহন ও ক্ষবক্ষল 
ক্ষনক্ষির্ক ণ; 

• ডোক কসবো  ক্ষডক্ষজটোলোইরজিন; 
• বোজো  গরবিণো কো তক্রম কজো দো ক ণ; 
• কসবো সম্প্রসো রণ  লরিয ক্ষবপণন ককৌিল ক্ষনধতো ণ; 
• অক্ষধকর্  গ্রোহক কসবো ক্ষনক্ষির্ ক ো  লরিয ডোক দ্ররবয  কমোড়কীক ণ ও 

মজদুক রণ  কিরত্র আধকু্ষনক ধোন-ধো ণো  প্রক্ষর্িলন; 
• গ্রোহরক  দ্বো প্রোন্ত কেরক ডোক দ্রবয গ্রহণ ও গ্রোহরক  দ্বো প্রোরন্ত ডোক দ্রবয ক্ষবক্ষল  

উরদযোগ গ্রহণ;  
৬ 

• ট্রযোক অযোন্ড কট্রস বযবস্থো  প্রবর্ত ন/সম্প্রসো ণ; 
• ইউক্ষনভোসতোল ডোক কসবো প্রদোন, কসবো  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ এবং ডোক দ্ররবয  

পক্ষ বহরন  জনয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• প্ররর্যক জনগরণ  জনয ইউক্ষনভোসতোল ডোক কসবো ক্ষনক্ষির্ক রণ  জনয এরজন্ট ক্ষনরয়োগ 

ও লোইরসন্সড কপোি অক্ষিস চোলুক ণ। 
 

৬. ডকুরমন্ট কসবা  



 

 
 

 

• ক্ষবদযমোন কিিনোক্ষ  দ্রবয (েোম, কমোড়ক, কপোি মোকত , ক্ষসলরমোহ  ইর্যোক্ষদ) এ  
মোরনোন্নয়ন ও আধুক্ষনকোয়ন; 

• বো রকোড বযবস্থো  প্রবর্ত ন; 
• ডোক দ্ররবয  গ্রহণ, বোেোই, পক্ষ বহন ও ক্ষবক্ষল বযবস্থো  জনয জোর্ীয় ও আন্তজত োক্ষর্ক 

মোন প্রক্ষর্ষ্ঠো এবং ক্ষনধতোক্ষ র্ মোন অনু োয়ী গ্রহণ, বোেোই, পক্ষ বহন ও ক্ষবক্ষল 
ক্ষনক্ষির্ক ণ; 

• ডোক কসবো  ক্ষডক্ষজটোলোইরজিন; 
• বোজো  গরবিণো কো তক্রম কজো দো ক ণ; 
• কসবো সম্প্রসো রণ  লরিয ক্ষবপণন ককৌিল ক্ষনধতো ণ; 
• অক্ষধকর্  গ্রোহক কসবো ক্ষনক্ষির্ ক ো  লরিয ডোক দ্ররবয  কমোড়কীক ণ ও 

মজদুক রণ  কিরত্র আধকু্ষনক ধোন-ধো ণো  প্রক্ষর্িলন; 
• গ্রোহরক  দ্বো প্রোন্ত কেরক ডোক দ্রবয গ্রহণ ও গ্রোহরক  দ্বো প্রোরন্ত ডোক দ্রবয ক্ষবক্ষল  

উরদযোগ গ্রহণ;  
• ট্রযোক অযোন্ড কট্রস বযবস্থো  প্রবর্ত ন/সম্প্রসো ণ; 
• ডকুরমন্ট কসবো প্রদোন, কসবো  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ এবং ডোক দ্ররবয  পক্ষ বহরন  

জনয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• প্ররর্যক জনগরণ  জনয ডকুরমন্ট কসবো ক্ষনক্ষির্ক রণ  জনয এরজন্ট ক্ষনরয়োগ ও 

লোইরসন্সড কপোি অক্ষিস চোলুক ণ। 
 

৭.  পারসতল ও লক্ষজক্ষিকস কসবা  
 

• ক্ষবদযমোন কিিনোক্ষ  দ্রবয (েোম, কমোড়ক, কপোি মোকত , ক্ষসলরমোহ  ইর্যোক্ষদ) এ  
মোরনোন্নয়ন ও আধুক্ষনকোয়ন; 

• বো রকোড বযবস্থো  প্রবর্ত ন; 
• ডোক দ্ররবয  গ্রহণ, বোেোই, পক্ষ বহন ও ক্ষবক্ষল বযবস্থো  জনয জোর্ীয় ও আন্তজত োক্ষর্ক 

মোন প্রক্ষর্ষ্ঠো এবং ক্ষনধতোক্ষ র্ মোন অনু োয়ী গ্রহণ, বোেোই, পক্ষ বহন ও ক্ষবক্ষল 
ক্ষনক্ষির্ক ণ; 

• ডোক কসবো  ক্ষডক্ষজটোলোইরজিন; 
• বোজো  গরবিণো কো তক্রম কজো দো ক ণ; 
• কসবো সম্প্রসো রণ  লরিয ক্ষবপণন ককৌিল ক্ষনধতো ণ; 
• অক্ষধকর্  গ্রোহক কসবো ক্ষনক্ষির্ ক ো  লরিয ডোক দ্ররবয  কমোড়কীক ণ ও 

মজদুক রণ  কিরত্র আধকু্ষনক ধোন-ধো ণো  প্রক্ষর্িলন; 
• গ্রোহরক  দ্বো প্রোন্ত কেরক ডোক দ্রবয গ্রহণ ও গ্রোহরক  দ্বো প্রোরন্ত ডোক দ্রবয ক্ষবক্ষল  

উরদযোগ গ্রহণ;  
• ট্রযোক অযোন্ড কট্রস বযবস্থো  প্রবর্ত ন/সম্প্রসো ণ; 



 

 
 

• পোরসতল ও লক্ষজক্ষিকস কসবো প্রদোন, কসবো  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ এবং ডোক দ্ররবয  
পক্ষ বহরন  জনয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• প্ররর্যক জনগরণ  জনয পোরসতল ও লক্ষজক্ষিকস কসবো ক্ষনক্ষির্ক রণ  জনয এরজন্ট 
ক্ষনরয়োগ ও লোইরসন্সড কপোি অক্ষিস চোলুক ণ। 

 
 
 
 
 

৭ 
৮. ক্ষডক্ষজটাল কমাসত ও ক্রস বডত া  ক্ষডক্ষজটাল কমাসত কসবা   

 

• অভযন্ত ীণ ও আন্তজত োক্ষর্ক বোক্ষণক্ষজযক ও অ-বোক্ষণক্ষজযক ক্ষডক্ষজটোল কমোসত এবং ক্রস 
বডত ো  ক্ষডক্ষজটোল কমোসত কসবো প্রবর্ত ন; 

• ডোক অক্ষধদপ্ত  করৃ্ত ক এককভোরব অেবো অনয ককোন স কোক্ষ  বো কবস কোক্ষ  কদিীয় 
বো আন্তজত োক্ষর্ক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সোরে ক ৌেভোরব প্রবর্ত ন;  

• কসবো প্রবর্ত রন  ির্ত োবক্ষল, মূলযহো , চুক্ষি  প্রকৃক্ষর্, কসবো প্রদোরন  অক্ষধরিত্রসহ 
অনযোনয ক্ষবিয় ক্ষবক্ষধ দ্বো ো ক্ষনধতো ণ; 

• কসবো সম্প্রসো ণ ও জনগরণ  ক্ষনকট সহজলভয ক ো  ক্ষনক্ষমত্ত ক -ককোরনো সংেযক 
এরজন্ট ক্ষনরয়োগ, পক্ষ বর্ত ন ও বোক্ষর্ল ক ো  িমর্ো সং িণ; 

• ক্ষবদযমোন কিিনোক্ষ  দ্রবয (েোম, কমোড়ক, কপোি মোকত , ক্ষসলরমোহ  ইর্যোক্ষদ) এ  
মোরনোন্নয়ন ও আধুক্ষনকোয়ন; 

• বো রকোড বযবস্থো  প্রবর্ত ন; 
• ডোক দ্ররবয  গ্রহণ, বোেোই, পক্ষ বহন ও ক্ষবক্ষল বযবস্থো  জনয জোর্ীয় ও আন্তজত োক্ষর্ক 

মোন প্রক্ষর্ষ্ঠো এবং ক্ষনধতোক্ষ র্ মোন অনু োয়ী গ্রহণ, বোেোই, পক্ষ বহন ও ক্ষবক্ষল 
ক্ষনক্ষির্ক ণ; 

• ডোক কসবো  ক্ষডক্ষজটোলোইরজিন; 
• বোজো  গরবিণো কো তক্রম কজো দো ক ণ; 
• কসবো সম্প্রসো রণ  লরিয ক্ষবপণন ককৌিল ক্ষনধতো ণ; 
• অক্ষধকর্  গ্রোহক কসবো ক্ষনক্ষির্ ক ো  লরিয ডোক দ্ররবয  কমোড়কীক ণ ও 

মজদুক রণ  কিরত্র আধকু্ষনক ধোন-ধো ণো  প্রক্ষর্িলন; 
• গ্রোহরক  দ্বো প্রোন্ত কেরক ডোক দ্রবয গ্রহণ ও গ্রোহরক  দ্বো প্রোরন্ত ডোক দ্রবয ক্ষবক্ষল  

উরদযোগ গ্রহণ;  
• ট্রযোক অযোন্ড কট্রস বযবস্থো  প্রবর্ত ন/সম্প্রসো ণ; 



 

 
 

• ক্ষডক্ষজটোল কমোসত ও ক্রস বডত ো  ক্ষডক্ষজটোল কমোসত কসবো প্রদোন, কসবো  উন্নয়ন ও 
সম্প্রসো রণ এবং ডোক দ্ররবয  পক্ষ বহরন  জনয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  
আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• প্ররর্যক জনগরণ  জনয ক্ষডক্ষজটোল কমোসত ও ক্রস বডত ো  ক্ষডক্ষজটোল কমোসত কসবো 
ক্ষনক্ষির্ক রণ  জনয এরজন্ট ক্ষনরয়োগ ও লোইরসন্সড কপোি অক্ষিস চোলুক ণ। 

 

৯. ডাকটিক্ষকট ও অ-ডাকটিক্ষকট 
 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ক্ষবক্ষভন্ন কশ্রক্ষণ ও মূলযমোরন  ডোকটিক্ষকট ও অ-
ডোকটিক্ষকট স ব োরহ  প্ররয়োজনীয় বযবস্থো গ্রহণ; 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ডোকটিক্ষকট ও অ-ডোকটিক্ষকট স ব োহ, ক্ষবক্রয় এবং 
বযবহো  সম্পক্ষকত র্ ক্ষবক্ষধ  েসড়ো প্রণয়ন; 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ডোকটিক্ষকট ও অ-ডোকটিক্ষকট এ  ক্ষবক্রয়মলূয ক্ষনধতো ণ; 
• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ডোকটিক্ষকট ও অ-ডোকটিক্ষকট মজদু, স ব োহ এবং 

ক্ষবক্রয় ক্ষনয়ন্ত্রণ; 
• ডোকটিক্ষকট ও অ-ডোকটিক্ষকট কপোি কোডত , েোম ও স্মো ক ডোকটিক্ষকট, উরদ্বোধনী 

েোম, সুযরভনী  িীট, ক্ষবক্ষড় বযোন্ডোর োল প্রভৃক্ষর্ সকল কশ্রক্ষণ  ডোকটিক্ষকট ও অ-
ডোকটিক্ষকট মুদ্রণ, ক্ষবর্ ণ ও মজদুক রণ  বযবস্থো গ্রহণ; 

• ডোকটিক্ষকট ও অ-ডোকটিক্ষকট মুদ্ররণ  প  মজদুক রণ  জনয ডোক অক্ষধদপ্তর   
অধীন একটি ককন্দ্রীয় মজদুোগো  এ  সংস্থোন; 

• মজদুোগো  টথ্যক অক্ষধ োচরন  মোধযরম ক্ষবক্ষভন্ন ডোকঘ  ও ক্ষসক্ষভল কট্রজাতেযত 
ডোকটিক্ষকট ও অ-ডোকটিক্ষকট কপৌেোরনো  জনয ডোক অক্ষধদপ্তর   ক্ষনজস্ব পক্ষ বহন 
বযবস্থো  প্রবতর্ন; 

• অচল ও বযবহো  অর োগয ডোকটিক্ষকট ও অ-ডোকটিক্ষকট ক্ষবনষ্টক রণ  জনয  েো ে 
ক্ষন োপত্তো বযবস্থো সংবতিতক্ষবনষ্টক ণ চুতিে প্রচলন; 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি কো  দ্বো ো এবং ককোন ককোন িরর্ত  ডোকটিক্ষকট ও অ-
ডোকটিক্ষকট ক্ষবক্রয় হরব, র্ো কঘোিণো;  

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ডোকটিক্ষকট ও অ-ডোকটিক্ষকট ক্ষবক্রয়কো ী বযক্ষিগরণ  
কর্ত বয ও পোক্ষ শ্রক্ষমক ক্ষনধতো ণ। 

৮ 
১০. ক্ষিলারটক্ষল  

 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি স্মো ক ডোকটিক্ষকট, উরদ্বোধনী েোম, সুযরভনী  িীট ও 
ক্ষবরিি কযোনরসল  সংক্রোন্ত ক্ষবক্ষধ  েসড়ো প্রণয়ন;  



 

 
 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ককোন ককোন ক্ষবরিি ক্ষবিয়, ঘটনো, ক্ষদবস বো বযক্ষিরক 
উপজীবয কর  স্মো ক ডোকটিক্ষকট, উরদ্বোধনী েোম ও সুযরভনী  িীট প্রকোি ক ো 
ক রর্ পোর  র্ো কঘোিণো; 

• স্মো ক ডোকটিক্ষকরট  ক্ষবিয়বস্তু ক্ষনধতো রণ  কিরত্র জোক্ষর্  ক্ষপর্ো বিবনু্ধ কিে মুক্ষজবু  
 হমোন, মহোন মকু্ষি ুদ্ধ, িাংিাযদযিে স্বোধীনর্ো, বোংলোরদরি  ঐক্ষর্হয ও সংসৃ্কক্ষর্ 
ইর্যোক্ষদরক প্রোধোনয প্রদোন;  

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ককোন ককোন ক্ষবরিি ক্ষবিয়, ঘটনো, ক্ষদবস বো বযক্ষিরক 
উপজীবয কর  ক্ষবরিি কযোনরসল  প্রস্তুর্ ক ো ক রর্ পোর  র্ো কঘোিণো; 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি স্মো ক ডোকটিক্ষকট, উরদ্বোধনী েোম ও সুযরভনী  িীট 
এ  নকিো, সংেযো, মূলযমোন ও ক্ষবক্ররয়  স্থোন ক্ষনধতো ণ;  

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ক্ষবরিি কযোনরসল  এ  নকিো, সংেযো ও বযবহোর   
স্থোন ক্ষনধতো ণ; 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি স্মো ক ডোকটিক্ষকট, উরদ্বোধনী েোম, সুযরভনী  িীট ও 
ক্ষবরিি কযোনরসল  সংক্রোন্ত ক্ষবক্ষধরর্ পক্ষ বর্ত ন আনয়ন; 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি স্মােক ডোকটিক্ষকট, উরদ্বোধনী েোম, সযুরভনী  িীট ও 
অনযোনয ডোক মরনোহোতে দ্ররবয  প্রদিতনী ও ক্ষবক্রয়রকন্দ্র ক্ষনধতো ণ;  

• অনলোইন ক্ষিলোরটক্ষলক িপ প্রক্ষর্ষ্ঠো; 
• প্রক্ষর্টি ডোকঘর  ক্ষিলোরটক্ষলক বুে/কোউন্টো  প্রক্ষর্ষ্ঠো; 
• কপোিোল ক্ষমউক্ষজয়োম প্রক্ষর্ষ্ঠো; 
• স্মো ক ডোকটিক্ষকট, উরদ্বোধনী েোম, সযুরভনী  িীট ও ক্ষবরিি কযোনরসল  

অবমুিক ণ অনুষ্ঠোরন অংিীজরন  স্বর্:ফূর্ত  অংিগ্রহণ ক্ষনক্ষির্ক ণ; 
• ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষিলোরটক্ষল সক্ষমক্ষর্, সংগঠন এ  সোরে সম্পরকত োন্নয়রন  মোধযরম পো স্পক্ষ ক 

সহর োক্ষগর্ো  কিত্র সম্প্রসো ণ; 
• ক্ষিলোরটক্ষলক দ্ররবয  প্রচো  ও প্রসোর   জনয সভো, কসক্ষমনো , কমতিোলো, ক্ষসরম্পোক্ষজয়োম, 

কমলো, প্রদিতনী ইর্যোক্ষদ আরয়োজন; 
• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ডোকটিক্ষকট ক্ষবিয়ক কদিীয় প্রদিতনী  আরয়োজন ও 

ক্ষবক্ষভন্ন আন্তজত োক্ষর্ক ডোকটিক্ষকট প্রদিতনীরর্ সক্ষক্রয় অংিগ্রহণ এবং এর্ৎসংক্রোন্ত 
সংক্রোন্ত ক্ষনরদতিনো প্রণয়ন;  

• ক্ষিলোরটক্ষল সংক্রোন্ত ক্ষনলোম এবং ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষিলোরটক্ষল সক্ষমক্ষর্, সংগঠন ইর্যোক্ষদ  
প্রদিতনী  ক্ষবিরয় প্ররয়োজনীয় সহর োক্ষগর্ো প্রদোন;  

• ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষিলোরটক্ষল সক্ষমক্ষর্, সংগঠন ইর্যোক্ষদ  কো তক্রম সুষু্ঠভোরব সম্পোদরন  সকু্ষবধোরেত 
গোইডলোইন প্রস্তুর্ক ণ; 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি বোৎসক্ষ ক ক্ষভক্ষত্তরর্ প্রকোক্ষির্বয ডোকটিক্ষকট, স্মো ক 
ডোকটিক্ষকট, সযুরভনী  িীট ও উরদ্বোধনী েোম এ  নকিো, সংেযো, পক্ষ মোণ ইর্যোক্ষদ 
ক্ষনধতো রণ  জনয জোর্ীয় প তোরয়  কক্ষমটি গঠন;  



 

 
 

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি উপক্ষ বক্ষণতর্ কক্ষমটি  সদসয, সদসয সংেযো, ক োগযর্ো ও 
কমতপক্ষ ক্ষধ ক্ষবক্ষধ দ্বো ো ক্ষনধতো ণ; 

• ক্ষিলোরটক্ষলকরসবো  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ এবং ক্ষিলোরটক্ষলক দ্ররবয  পক্ষ বহরন  জনয 
স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ। 

 

১১. ডাক পক্ষ বহন বযবস্থা  
 

• ডোক দ্রবয গ্রোহরক  ক্ষনকট কেরক গ্রহরণ  প  গন্তরবয কপৌৌঁেোরনো  ক্ষনক্ষমত্ত ডোক 
অক্ষধদপ্তর   ক্ষনজস্ব, ভোড়োয় চোক্ষলর্ বো চুক্ষিক্ষভক্ষত্তক ডোক পক্ষ বহন বযবস্থো  সংস্থোন;   

• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ডোক পক্ষ বহন বযবস্থো সংক্রোন্ত ক্ষবক্ষধ প্রণয়ন;  
• দ্রুর্র্ো  সোরে স্বের্ম সমরয় ডোক পক্ষ বহন ক্ষনক্ষির্ক ণ;  
• অন্ততপযক্ষ উপযজিা প িায় প িন্ত তনজস্ব ডাক পতেিহন িযিস্থাে 

েম্প্রোেণ;  
৯ 

• গ্রোহরক  ক্ষনকট কেরক ডোক দ্রবয গ্রহরণ  প  একই ক্ষদরন ‘গন্তরবয  উরেরিয’ ডোক 
দ্ররবয  কপ্র ণ ক্ষনক্ষির্ক ণ; 

• ক্ষবক্ষলকো ী অক্ষিরস ডোক দ্রবয প্রোক্ষপ্ত  প  একই ক্ষদরন প্রোপরক  উরেরিয ক্ষবক্ষল  
উরেরিয ডোক দ্ররবয  কপ্র ণ ক্ষনক্ষির্ক ণ; 

• প্রোপকরক নো পোওয়ো কগরল উক্ষেষ্ট ডোক দ্রবয সম্পরকত  প্রোপকরক কটক্ষলরিোন, কমোবোইল, 
ই-কমইল, িযোক্স বো পত্রর োরগ জ্ঞোর্ক ণ; 

• প্রক্ষর্টি ডোক দ্ররবয  গোরত্র বো রকোড বযবহো  ক্ষনক্ষির্ক ণ;  
• ককোরনো ডোক দ্রবয প্রোপরক  অনুর োধ বযক্ষর্র রক অক্ষবক্ষলকৃর্ অবস্থোয় ৩ (ক্ষর্ন) 

ক্ষদরন  অক্ষধক সময় ক্ষবক্ষলকোতে অক্ষিরস নো েোকো  ক্ষবিয়টি ক্ষনক্ষির্ক ণ;  
• প্রক্ষর্টি ডোকঘর  ডোক দ্রবয প্রোক্ষপ্ত, পক্ষ বহন ও  ক্ষবর্ রণ  পক্ষ সংেযোন সংবক্ষলর্ 

ডোটোরবইজ সং িণ; 
• গ্রোহরক  ক্ষনকট কেরক ডোক দ্রবয গ্রহণকোরল ক্ষনক্ষিদ্ধ দ্রবয গৃহীর্ নো হওয়ো  ক্ষবিয়টি 

ক্ষনক্ষির্ক ণ;  
• ডোক দ্রবয গ্রহণ, পক্ষ বহন ও ক্ষবর্ রণ  সময় ক্ষবরিি সর্কর্ত ো ও  ত্ন অবলম্বন;  
• কমৌসুমী িল, সবক্ষজ, েোদয দ্রবয, ক্ষিশু েোদয, ঔিদপত্র, ইরলক্ট্রক্ষনক সোমগ্রী গ্রহণ, 

পক্ষ বহন ও ক্ষবর্ রণ  কিরত্র ক্ষবরিি কমোড়কীক রণ  মোধযরম সরবতোচ্চ সর্কত র্ো 
অবলম্বন;  

• দ্রুর্ পৌঁচনিীল ও ভি ু দ্রবয ক্ষবরিি বযবস্থোয় ক্ষবরিি ডোক মোশুল পক্ষ রিোধপূবতক 
পক্ষ বহন; 

• ডোক পক্ষ বহন বযবস্থো  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  
আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ। 

 



 

 
 

১২. ডাকর ারগ কপ্র ণ ক্ষনক্ষিদ্ধ দ্রবয 
 

• ক্ষবরফো ক পদোেত, ক্ষবপজ্জনক, কনোং ো ক্ষবিোি বো িক্ষর্ক  ককোন বস্তু,  েো েভোরব 
সু ক্ষির্ নয় এরূপ ধো োরলো  ন্ত্রপোক্ষর্ অেবো ডোক দ্রবয বো ডোকঘর   ককোরনো 
কমতচো ী  িক্ষর্ ক রর্ পোর  এরূপ অেবো অক্ষনষ্টক  ককোরনো ক্ষনক্ষিদ্ধ দ্রবয বো জীবন্ত 
প্রোণী; 

• অশ্লীল বো কুরুক্ষচপূণত মুদ্রণ, ক্ষস্থ  ক্ষচত্র, ক্ষভক্ষডও ক্ষচত্র, ক্ষসক্ষড, ক্ষডক্ষভক্ষড, িরটোগ্রোি, 
ক্ষলরেোগ্রোি, কেোদোইকৃর্ ককোরনো দ্রবয, বই বো কোডত  বো ককোরনো অশ্লীল বো কুরুক্ষচপূণত 
 চনো;  

• ডোক দ্ররবয  উপ  বো র্ো  আব রণ  উপ  অশ্লীল, কুরুক্ষচপূণত,  োষ্ট্রক্ষবর োধী, 
ক্ষবদ্রুপোত্মক, হুমক্ষক বো সমূ্পণতভোরব আক্রমণোত্মক ককোরনো িব্দ, ক্ষচহৃ বো নকিো  রয়রে 
এরূপ ককোরনো ডোক দ্রবয;  

• সোম্প্রদোক্ষয়ক উস্কোক্ষনমলূক, কশ্রক্ষণ তবিমযমলূক, ধমীয় অনুভূক্ষর্রর্ আঘোর্ হোরন এরূপ, 
বযক্ষি, সমোজ বো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  জনয অবমোননোক ,  োজননক্ষর্ক ক্ষবরদ্বিপ্রসূর্ বিবয 
সংবক্ষলর্ হস্তক্ষলক্ষের্, মুক্ষদ্রর্ বো ক্ষডক্ষজটোল ক্ষডভোইরস কপ্রোক্ষের্  চনো।  

 
১৩. ডাক প্রক্ষক্রয়াক ণ ককন্দ্র ও ডাক ক্ষবক্ষনময় ককন্দ্র  

 

• ডোক গ্রহরণ  ডোক গন্তরবয কপ্র রণ  উরেরিয সকল আধুক্ষনক সুর োগ-সুক্ষবধো সংবক্ষলর্ 
 রেোপ ুি সংেযক ডোক  প্রক্ষক্রয়োক ণ ককন্দ্র স্থোপন;  

• আন্তজত োক্ষর্ক স্থলবন্দ , কনৌ-বন্দ  এবং ক্ষবমোনবন্দর  আন্তজত োক্ষর্ক ডোক প্রক্ষক্রয়োক রণ  
জনয ক্ষবরিিোক্ষয়র্ ডোক প্রক্ষক্রয়োক ণ ককন্দ্র স্থোপন; 

• ডোক প্রক্ষক্রয়োক ণ ককরন্দ্র  পোিোপোক্ষি প তোপ্ত সংেযক ডোক ক্ষবক্ষনময় ককন্দ্র স্থোপন;  
• ডোক প্রক্ষক্রয়োক ণ ককন্দ্র ও ডোক ক্ষবক্ষনময় ককন্দ্র ‘ক্ষবরিি সং ক্ষির্ স্থোপনো’ ক্ষহসোরব 

ক্ষবরবক্ষচর্ক ণ; 
• ডোক প্রক্ষক্রয়োক ণ ককন্দ্র ও ডোক ক্ষবক্ষনময় ককরন্দ্র আন্তজত োক্ষর্ক মোনসম্পন্ন মজদুোগো  

ও ক্ষহমোক্ষয়র্ মজদুোগো  এ  সংস্থোন; 
• ডোক প্রক্ষক্রয়োক ণ ককন্দ্র ও ডোক ক্ষবক্ষনময় ককন্দ্র-এ  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ স কোক্ষ  

কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• স কোর   অনুরমোদন সোরপরি ডোক প্রক্ষক্রয়োক ণ ককন্দ্র ও ডোক ক্ষবক্ষনময় ককরন্দ্র  

বযবস্থোপনো সংক্রোন্ত পৃেক ক্ষবক্ষধ প্রণয়ন। 
 

১০ 
১৪. ডাক সংক্রান্ত চুক্ষি  

 



 

 
 

• ডোক কসবো সম্প্রসো ণ ও জনগরণ  ক্ষনকট সহজলভয ক ো  ক্ষনক্ষমত্ত, ক্ষবক্ষভন্ন ডোক 
কসবো সংক্রোন্ত অভযন্ত ীণ ও আন্তজত োক্ষর্ক ডোক চুক্ষি সম্পোদন; 

• উি ডোক সংক্রোন্ত চুক্ষি ডোক অক্ষধদপ্ত  করৃ্ত ক এককভোরব অেবো অনয ককোন 
স কোক্ষ  বো কবস কোক্ষ  কদিীয় বো আন্তজত োক্ষর্ক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সোরে ক ৌেভোরব প্রবর্ত ন; 

• ডাক টেিাে উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় 
সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• উি চুক্ষি  ির্ত োবক্ষল, মূলযহো , চুক্ষি  প্রকৃক্ষর্, কসবো প্রদোরন  অক্ষধরিত্রসহ অনযোনয 
ক্ষবিয় ক্ষবক্ষধ দ্বো ো ক্ষনধতো ণ।  

১৫. আচথ িক সসিা ও আচথ িক খাতত সসিাভুক্তি 
 

• আক্ষেতক েোরর্ কসবোভুক্ষি  ক্ষনক্ষমত্ত এবং বযোংক সুক্ষবধোবক্ষঞ্চর্ জনগণরক বযোংক্ষকং 
সুক্ষবধো প্রদোরন  উরেরিয আক্ষেতক ডোক কসবো প্রবর্ত ন;  

• আক্ষেতক ডোক কসবো ডোক অক্ষধদপ্ত  কতৃিক এককভোরব অেবো অনয ককোরনো স কোক্ষ  
বো কবস কোক্ষ  কদিীয় প্রক্ষর্ষ্ঠোন বো বোংলোরদরি  সমবোয় আইরন  অধীরন ক্ষনবক্ষন্ধর্ 
সমবোয় সক্ষমক্ষর্ বো আন্তজত োক্ষর্ক ককোরনো প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সোরে ক ৌেভোরব প্রবর্ত ন;  

• উি কসবো প্রবর্ত রন  ির্ত োবক্ষল, মলূযহো , চুক্ষি  প্রকৃক্ষর্, কসবো প্রদোরন  অক্ষধরিত্রসহ 
অনযোনয ক্ষবিয় ক্ষবক্ষধ দ্বো ো ক্ষনধতো ণ; 

• উি কসবো সম্প্রসো ণ ও জনগরণ  ক্ষনকট সহজলভয ক ো  ক্ষনক্ষমত্ত ক -ককোরনো 
সংেযক এরজন্ট ক্ষনরয়োগ, পক্ষ বর্ত ন ও বোক্ষর্ল ক ো  িমর্ো সং িণ;  

• আক্ষেতক েোরর্ কসবোভুক্ষি  ক্ষনক্ষমত্ত এবং বযোংক সুক্ষবধোবক্ষঞ্চর্ জনগণরক বযোংক্ষকং 
সুক্ষবধো প্রদোরন  উরেরিয কপোিোল কযোি কোডত , কিত্রমর্, ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল 
সোক্ষভত স ‘নগদ’, ‘ডোক টোকো’ বো অনযোনয আক্ষেতক কসবো বো কপোি বযোংক বো 
ডোকঘ  সঞ্চয় বযোংরক  মোধযরম একটি ক্ষহসোব সুলরভ কেোলো  বযবস্থো গ্রহণ; 

• আক্ষেতক কসবো প্রদোন ও আক্ষেতক েোরর্ কসবোভুক্ষি  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ স কোক্ষ  
কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ। 

 

১৬. ডাকঘ  সঞ্চয় বযাংক 

• প্রক্ষর্টি ডোকঘর  সোধো ণ জনগণরক আক্ষেতক কসবো প্রদোরন  জনয ডোকঘ  সঞ্চয় 
বযোংক এে টেিা েম্প্রোেণ; 

• ডোকঘ  সঞ্চয় বযোংরক সোধো ণ, কময়োতদ সঞ্চয়ী ক্ষহসোবসহ অনযোনয ক্ষহসোব 
পক্ষ চোলনো  জনয স কো  করৃ্ত ক প্ররয়োজনীয় ক্ষবক্ষধ প্রবর্ত ন; 

• বোংলোরদরি  জনসোধো রণ  জনয আধুক্ষনক ও উন্নর্র্  বযোংক্ষকং সুক্ষবধো 
ক্ষনক্ষির্ক রণ  লরিয ডোক অক্ষধদপ্ত  কতৃিক এককভোরব অেবো কিত্রমর্, অনয 
ককোরনো স কোক্ষ  বো কবস কোক্ষ  কদিীয় বো আন্তজত োক্ষর্ক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সোরে 
ক ৌেভোরব ক্ষবরিিোক্ষয়র্ প্রকৃক্ষর্  ‘কপোি বযোংক’ প্রবর্ত ন; 



 

 
 

• জনগণরক উন্নর্র্  কসবো প্রদোরন  ক্ষনক্ষমত্ত ডোকঘ  সঞ্চয় বযোংক ও ‘কপোি বযোংক’ 
এ   ুরগোপর োক্ষগক ণ, আধকু্ষনকোয়ন ও সম্প্রসো ণ; 

• ডোকঘ  সঞ্চয় বযোংক বো কপোি বযোংক টথ্যক স কো  করৃ্ত ক প্রবক্ষর্ত র্ সকল 
ধ রন  সঞ্চয়পত্র, প্রোইজবন্ড প্রভৃক্ষর্ ক্ষবক্রয়, মনুোিো প্রদোন ও ভোিোরনো; 

 

১৭.  ডাক জীবন ক্ষবমা 
 

• প্রক্ষর্টি ডোকঘর  সোধো ণ জনগণরক ডাক জীিন তিমা কসবো প্রদোরন  জনয ডোক 
জীবন ক্ষবমো এে টেিা েম্প্রোেণ; 

• ডোক জীবন ক্ষবমো কসবো প্রদোরন  জনয স কো  করৃ্ত ক প্ররয়োজনীয় ক্ষবক্ষধ প্রবর্ত ন; 
• জনগণরক উন্নর্র্  কসবো প্রদোরন  ক্ষনক্ষমত্ত ডোক জীবন ক্ষবমো   ুরগোপর োক্ষগক ণ, 

আধুক্ষনকোয়ন ও সম্প্রসো ণ।  
 
 
 
 

১১ 
১৮.  ইরলকট্রক্ষনক মাক্ষন ট্রান্সিা  সাক্ষভত স (ইএমটিএস) 

• ডোক অক্ষধদপ্ত  করৃ্ত ক কসবো প্রদোরন  ক্ষনক্ষমত্ত অভযন্ত ীণ ও আন্তজত োক্ষর্ক ইরলকট্রক্ষনক 
মোক্ষন ট্রোন্সিো  সোক্ষভত স (ইএমটিএস) প্রবর্ত ন; 

• ইরলকট্রক্ষনক মোক্ষন ট্রোন্সিো  সোক্ষভত স (ইএমটিএস) এ  মোধযরম সোমোক্ষজক ক্ষন োপত্তো 
কবষ্টণী  ভোর্ো প্রদোন, কবর্ন ভোর্ো প্রদোন ও ক্ষডক্ষজটোল কমোরসত  ককনোকোটোসহ নগদ 
অরেত  ক্ষবক্ষনমরয় বযর্ীর্  োবর্ীয় ককনোকোটো েম্পাদন; 

• ইরলকট্রক্ষনক মোক্ষন ট্রোন্সিো  সোক্ষভত স (ইএমটিএস) ডোক অক্ষধদপ্ত  কতৃিক এককভোরব 
অেবো অনয ককোরনো স কোক্ষ  বো কবস কোক্ষ  কদিীয় বো আন্তজত োক্ষর্ক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  
সোরে ক ৌেভোরব প্রবর্ত ন; 

• উি কসবো প্রবর্ত রন  ির্ত োবক্ষল, মলূযহো , চুক্ষি  প্রকৃক্ষর্, কসবো প্রদোরন  অক্ষধরিত্রসহ 
অনযোনয ক্ষবিয় ক্ষবক্ষধ দ্বো ো ক্ষনধতো ণ; 

• উি কসবো সম্প্রসো ণ ও জনগরণ  ক্ষনকট সহজলভয ক ো  ক্ষনক্ষমত্ত ক -ককোরনো 
সংেযক এরজন্ট ক্ষনরয়োগ, পক্ষ বর্ত ন ও বোক্ষর্ল ক ো  িমর্ো সং িণ; 

• আন্তজত োক্ষর্কভোরবও, ইরলকট্রক্ষনক মোক্ষন ট্রোন্সিো  সোক্ষভত স (ইএমটিএস) ডোক অক্ষধদপ্ত  
কতৃিক এককভোরব অেবো অনয ককোরনো স কোক্ষ  বো কবস কোক্ষ  কদিীয় বো 
আন্তজত োক্ষর্ক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সোরে ক ৌেভোরব প্রবর্ত ন; 

• ইরলকট্রক্ষনক মোক্ষন ট্রোন্সিো  সোক্ষভত স (ইএমটিএস) টেিাে উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ 
স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 



 

 
 

• ইরলকট্রক্ষনক মোক্ষন ট্রোন্সিো  সোক্ষভত স (ইএমটিএস) এ  বহুমুেী বযবহো  ও 
বোজো জোর্ক রণ  জনয আরদি জোক্ষ কেণ। 
 

১৯. কপািাল কযাি কাডত , ক্ষডক্ষজটাল ক্ষিনাক্ষন্সয়াল সাক্ষভত স ‘নগদ’ 
এবং ‘ডাক টাকা’ 

• ডোক অক্ষধদপ্ত  করৃ্ত ক কসবো প্রদোরন  ক্ষনক্ষমত্ত অভযন্ত ীণ ও আন্তজত োক্ষর্ক কপোিোল 
কযোি কোডত  সোক্ষভত স, ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল সোক্ষভত স ‘নগদ’ এবং ‘ডোক টোকো’ প্রবর্ত ন; 

• কপোিোল কযোি কোডত  সোক্ষভত স, ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল সোক্ষভত স ‘নগদ’ এবং ‘ডোক টোকো’ 
এ  মোধযরম সোমোক্ষজক ক্ষন োপত্তো কবষ্টণী  ভোর্ো প্রদোন, কবর্ন-ভোর্ো প্রদোন ও 
ক্ষডক্ষজটোল কমোরসত  ককনোকোটোসহ নগদ অরেত  ক্ষবক্ষনমরয় বযর্ীর্  োবর্ীয় ককনোকোটো 
েম্পাদন; 

• ডোকঘ  সঞ্চয় বযোংরক  ক্ষহসোবসমূহরক ইরলকট্রক্ষনক পদ্ধক্ষর্রর্ রূপোন্তর   জনয 
কপোিোল কযোি কোডত  সোক্ষভত স, ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল সোক্ষভত স ‘নগদ’ এবং ‘ডোক টোকো’ 
এ  প্র ুক্ষি সমক্ষন্বর্ভোরব বযবহো ক ণ; 

• কপোিোল কযোি কোডত , ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল সোক্ষভত স ‘নগদ’ এবং ‘ডোক টোকো’ কসবো 
ডোক অক্ষধদপ্ত  কতৃিক এককভোরব অেবো অনয ককোরনো স কোক্ষ  বো কবস কোক্ষ  
কদিীয় বো আন্তজত োক্ষর্ক প্রক্ষর্ষ্ঠোরন  সোরে ক ৌেভোরব প্রবর্ত ন; 

• কপোিোল কযোি কোডত , ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল সোক্ষভত স ‘নগদ’ এবং ‘ডোক টোকো’ কসবো 
প্রবর্ত রন  ির্ত োবক্ষল, মলূযহো , চুক্ষি  প্রকৃক্ষর্, কসবো প্রদোরন  অক্ষধরিত্রসহ অনযোনয 
ক্ষবিয় ক্ষবক্ষধ দ্বো ো ক্ষনধতো ণ; 

• কপোিোল কযোি কোডত , ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল সোক্ষভত স ‘নগদ’ এবং ‘ডোক টোকো’ কসবো 
সম্প্রসো ণ ও জনগরণ  ক্ষনকট সহজলভয ক ো  ক্ষনক্ষমত্ত ক -ককোরনো সংেযক এরজন্ট 
ক্ষনরয়োগ, পক্ষ বর্ত ন ও বোক্ষর্ল ক ো  িমর্ো সং িণ; 

• কপোিোল কযোি কোডত , ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল সোক্ষভত স ‘নগদ’ এবং ‘ডোক টোকো’ কসবো 
কদিীয় ও আন্তজত োক্ষর্ক ক্ষবক্ষভন্ন কডক্ষবট কোডত  ও কক্রক্ষডট কোডত  কসবো  সোরে 
সমক্ষন্বর্ভোরব প্রচলন; 

• আন্তজত োক্ষর্ক প তোরয় কপোিোল কযোি কোডত  এ  কলনরদরন  ক্ষহসোব ক্ষনষ্পক্ষত্ত (কসরটলরমন্ট) 
এ  জনয প্ররয়োজনীয় ক্ষবক্ষধ-ক্ষবধোন অনুস ণপূবতক নররো (Nostro) ও ভররো 
(Vostro) ক্ষহসোব কেোলো; 

• কপোিোল কযোি কোডত , ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল সোক্ষভত স ‘নগদ’ এবং ‘ডোক টোকো’ 
টেিাে উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় 
সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• কপোিোল কযোি কোডত , ক্ষডক্ষজটোল ক্ষিনোক্ষন্সয়োল সোক্ষভত স ‘নগদ’ এবং ‘ডোক টোকো’ কসবো  
বহুমুেী বযবহো  ও বোজো জোর্ক রণ  জনয আরদি জোক্ষ কেণ। 



 

 
 

 
 

১২ 
২০.  ক্ষডক্ষজটাল কপাি অক্ষিস 

 

• তডক্তজোি টপাস্ট অতিে টথ্যক োমাক্তজক তনোপিা টিিনীে আওতায় 
তিতভন্ন ভাতা প্রদান; 

• তডক্তজোি টপাস্ট অতিযেে মোধযরম সোমোক্ষজক উরদযোিো সকৃ্ষষ্ট; 
• প্রক্ষর্বন্ধী/অটিক্ষিক/ক্ষবরিি সহোয়র্ো প্ররয়োজন এরূপ বযক্ষিরদ  স্ব-কমতসংস্থোরন  সুর োগ 

সৃক্ষষ্ট; 
• মক্ষহলোরদ  আত্মকমতসংস্থোরন  সুর োগ সৃক্ষষ্ট;  
• ক্ষবক্ষভন্ন বয়সী প্রতিক্ষণাথ্ীযদে কক্ষম্পউটোর   উপ  কমৌক্ষলক প্রতিক্ষণ প্রদোন;  
• তডক্তজোি টপাস্ট অতিে টথ্যক গ্রামীণ জনগণযক আিুতনক তথ্য 

প্র ুক্তিতনভিে টেিােমূহ,  থ্া: ইন্টােযনে ব্রাউক্তজং, তিতভন্ন পািতিক 
পেীক্ষাে ভততি িেম অনিাইযন পূেণ, িিািি ডাউনযিাড, টদযি-
তিযদযি তভতডও কনিাযেক্তন্সং, েতি টতািা, ডকুযমন্ট তপ্রন্ট আউেেহ 
প্রভৃতত টেিা প্রদান;  

• বোংলোরদরি  গ্রোমীণ জনগণরক ক্ষডক্ষজটোল পক্ষ রসবো প্রদোরন  উরেরিয ডোক অক্ষধদপ্ত  
করৃ্ত ক প্রক্ষর্ক্ষষ্ঠর্ ক্ষডক্ষজটোল কপোি অক্ষিস পক্ষ চোলনো সংক্রোন্ত ক্ষবক্ষধ প্রণয়ন; 

• তডক্তজোি টপাস্ট অতিযেে অতিে েেঞ্জাম ও  ন্ত্রপাততে তনোপিা 
তনক্তিতকেণ; 

• ক্ষডক্ষজটোল কপোি অক্ষিরস  টেিাে উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  
অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• ডাক অতিদপ্তযেে মাঠ প িাযয় কম িেত কম িচােীগণ কতৃিক তডক্তজোি 
টপাস্ট অতিে পতেচািনাে তিষযয় েযি িাচ্চ  ত্ন গ্রহণ।  

 

২১. উদ্ভািনী সসিা 
 

• জনগণযক েময়, িযয় ও অথ্ ি োশ্রয়ী এিং েহজিভয ডাক টেিা 
প্রদাযনে জনয আিুতনক উদ্ভািনী টেিা প্রিতিন ও এততিষয়ক তিতি 
প্রণয়ন; 

• এ িেযনে টেিাে উদ্ভািকযক তিযিষভাযি পুেসৃ্কতকেণ; 
• উি টেিা প্রিতিযনে িতিািতি, মূিযহাে, চুক্তিে প্রকৃতত, টেিা প্রদাযনে 

অতিযক্ষত্রেহ অনযানয তিষয় তিতি িাো তনি িােণ; 
• উদ্ভোবনী টেিাে উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় 

সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ। 
 



 

 
 

২২. ডাক অচিদপ্ততেে স্থািে ও অস্থািে সম্পচি, যানিাহন, 
অচিস সেঞ্জাি এিং যন্ত্রপাচত 

• ডাক অতিদপ্তযেে অতিকাযে অিতস্থত েকি স্থািে ও অস্থািে েম্পতি, 
 ানিাহন এিং অতিে েেঞ্জাম ও  ন্ত্রপাতত  থ্া থ্ভাযি েংেক্ষণ:  

• েকি  ানিাহন এিং অতিে েেঞ্জাম ও  ন্ত্রপাতত-টক ষ্টেও এন্ড ই-
ভুিকেণ; 

• েকি ভূ-েম্পতিে টেকডিপত্র হািানাগাদকেণ, নামজাতে, খাজনা 
পতেযিাি, েীমানা তনি িােণ প্রভৃতত  থ্ােমযয় েম্পন্নকেণ;  

• েকি ভূ-েম্পতিে তিস্তাতেত তথ্য েংিতিত একষ্টে ডাোযিজ টকন্দ্রীয়ভাযি 
প্রস্তুতকেণ;  

• ভূ-েম্পতিে েকি টেকডিপত্র টকন্দ্রীয়ভাযি েংেক্ষযণে িযিস্থা গ্রহণ;  
• ডাক অতিদপ্তযেে অিীন েকি ভিন  থ্া থ্ভাযি েংেক্ষণ, টমোমত ও 

িযিহাে উপয াগীকেণ; 
• েকি ভিযনে একষ্টে ডাোযিজ টকন্দ্রীয়ভাযি প্রস্তুতকেণ এিং ভিযনে 

েকি টেকডিপত্র টকন্দ্রীয়ভাযি েংেক্ষযণে িযিস্থা গ্রহণ;  
• েকি ভিযনে নকিােহ অনযানয প্রযয়াজনীয় কাগজপত্র ডাক 

অতিদপ্তযেে প্রযকৌিি িাখা কতৃিক েংেক্ষণ;   
• ডাক অতিদপ্তযেে অিীন ডাকঘেেমূযহে নকিা ও েং েমরূপ 

(আইযডতন্টকযাি) কেণ;  
• েহযজ তচতিত কোে উযদ্দযিয ডাক অতিদপ্তযেে ডাকঘে, অতিে ভিন 

ও  ানিাহযনে েং ‘িাি’ (টপাস্টাি টেড) তনি িােণ।    
 
 
 
 
 

১৩ 
২৩.  ইউচনভাস িাল সপাস্টাল ইউচনয়ন, এচিয়ান-পযাচসচিক 

সপাস্টাল ইউচনয়ন-সহ চিচভন্ন সংগঠতনে কায িক্রতি 
অংিগ্রহণ এিং আন্তজিাচতক ও আঞ্চচলক সহতযাচগতা 
সজােদােকেণ 
 

• আন্তজিাততক ও আঞ্চতিক প িাযয় েহয াতগতা, প্রতমতকেণ, নীতত প্রণয়ন 
এিং ডাক েম্পদ িযিস্থাপনাে োযথ্ েম্পিৃ েংস্থােমূযহ কা িকে ভূতমকা 
পািন; 



 

 
 

• িাংিাযদযিে ‘‘কতৃিত্বপ্রাপ্ত ডাক টেিা প্রদানকােী েংস্থা (Designated 
Postal Operator)'' তহোযি ডাক অতিদপ্তে ইউতনভাে িাি টপাস্টাি 
ইউতনয়ন ও এতিয়ান-পযাতেতিক টপাস্টাি ইউতনয়যনে েদেয হযি এিং 
েংগঠনিযয়ে কম িকাযে েক্তক্রয় অংিগ্রহণ তনক্তিত কেযি;  

• ইউতনভাে িাি টপাস্টাি ইউতনয়ন ও এতিয়ান-পযাতেতিক টপাস্টাি ইউতনয়ন 
কতৃিক প্রিততিত আন্তজিাততক ডাক োতভিে েংক্রান্ত েংতিিান, মযানুয়াি, 
টেগুযিিনে, প্রযোকি, অতততেি প্রযোকি, তিতি, চােিাে, কমযপক্তন্ডয়াম 
প্রভৃতত েদেয োষ্ট্র তহোযি িাংিাযদযি প্রিতিন এিং ডাক অতিদপ্তযেে 
মািযযম তাে িাস্তিায়ন;  

• ইউতনভাে িাি টপাস্টাি ইউতনয়যনে কংযগ্রযে ও এতিয়ান-পযাতেতিক 
টপাস্টাি ইউতনয়যনে কংযগ্রযে েদেয োষ্ট্র তহোযি েক্তক্রয় অংিগ্রহণ;  

• ইউতনভাে িাি টপাস্টাি ইউতনয়যনে টপাস্টাি অপাযেিনে কাউক্তন্সি 
অতিযিিন, কাউক্তন্সি অি অযাডতমতনযেিন অতিযিিন েহ ইউতনভাে িাি 
টপাস্টাি ইউতনয়যনে তিতভন্ন টকা-অপাযেষ্টেভ, তিতভন্ন কতমষ্টে, উপ-কতমষ্টে 
ইতযাতদে েভায় েক্তক্রয় অংিগ্রহণ;  

• এতিয়ান-পযাতেতিক টপাস্টাি ইউতনয়যনে এক্তিষ্টেউষ্টেভ কাউক্তন্সি 
অতিযিিন, তিতভন্ন কতমষ্টে, উপ-কতমষ্টে ইতযাতদে েভায় েক্তক্রয় অংিগ্রহণ;  

• ইউতনভাে িাি টপাস্টাি ইউতনয়যনে টপাস্টাি অপাযেিনে কাউক্তন্সি, 
কাউক্তন্সি অি অযাডতমতনযেিন েহ তিতভন্ন টকা-অপাযেষ্টেভ, তিতভন্ন 
কতমষ্টে, উপ-কতমষ্টে এে েদেযপদ গ্রহণ এিং তাযদে েদেযপযদে 
তনি িাচযন অংিগ্রহণ;  

• এতিয়ান-পযাতেতিক টপাস্টাি ইউতনয়যনে এক্তিষ্টেউষ্টেভ কাউক্তন্সি েহ 
তিতভন্ন কতমষ্টে, উপ-কতমষ্টে এে েদেযপদ গ্রহণ এিং তাযদে েদেযপযদে 
তনি িাচযন অংিগ্রহণ;  

• েেকাযেে পূি িানুযমাদন োযপযক্ষ ইউতনভাে িাি টপাস্টাি ইউতনয়ন ও 
এতিয়ান-পযাতেতিক টপাস্টাি ইউতনয়ন কতৃিক প্রিততিত তিতভন্ন প্র ুক্তি, 
প্রদি পোমি ি ও কাতেগতে েহায়তা গ্রহণ;  

• ইউতনভাে িাি টপাস্টাি ইউতনয়ন, এতিয়ান-পযাতেতিক টপাস্টাি ইউতনয়ন 
এিং এযদে অঙ্গ েংগঠনেমূযহে েদেযপযদে চা াঁদা েহ অনযানয পাওনা 
 থ্ােমযয় পতেযিািকেণ;  

• ইউতনভাে িাি টপাস্টাি ইউতনয়যনে েদেয োষ্ট্র তহোযি ৯ অযটািে তিি 
ডাক তদিে  থ্া থ্ভাযি উদ াপন; 

• এতিয়ান-পযাতেতিক টপাস্টাি ইউতনয়ন এে অিীন এতিয়ান-পযাতেতিক 
টপাস্টাি কযিজ আযয়াক্তজত তিতভন্ন প্রতিক্ষণ টকাে ি, ওয়াকিিপ, টেতমনাে, 



 

 
 

তেযম্পতেয়াম ইতযাতদযত প্রতিক্ষণাথ্ী তহোযি ডাক অতিদপ্তযেে 
কম িচােীগযণে অংিগ্রহণ।   

 

২৪.  সপাস্ট সকাড ও সপাস্টাল অযাতেস  
 

• ডাক দ্রিয িাোই, গন্তযিযে উযদ্দযিয টপ্রেণ এিং তিতেযণে জনযএকষ্টে 
আিুতনক তডক্তজোইজড টপাস্ট টকাড িযিস্থা এিং আন্তজিাততক মাযনে 
একষ্টে টপাস্টাি অযাযেে িযিস্থাে প্রিতিন;  

• এই েংক্রান্ত তিতিমািা প্রণয়ন;  
• টপাস্ট টকাড ও টপাস্টাি অযাযেে িযিস্থাযক তডক্তজোি প্র ুক্তিতনভিে, 

েহজ ও েি িোিােযণে িযিহাে উপয াগী কোে তিষয়ষ্টে তনক্তিতকেণ;   
• টপাস্ট টকাড ও টপাস্টাি অযাযেে িযিস্থাযক অভযন্তেীণ ও 

আন্তজিাততকভাযি পােযপােি, জতমে দতিি,টভাোে পতেচয় পত্র, িযাংক 
তহোি টখািা েহ অনযানয টক্ষযত্র িযিহাযেে তিষযয় পদযক্ষপ গ্রহণ; 

• টপাস্ট টকাড ও টপাস্টাি অযাযেে টেিাে উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ স কোক্ষ  
কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ। 

 
 
 

১৪ 

২৫.  প্রয ু্ক্তিে িযিহাে 
 

• তডক্তজোি িাংিাযদি তিতনম িাযণ তথ্য প্র ুক্তিতনভিে ডাক টেিা জনগণযক 
প্রদাযনে উযদ্দযিয ডাক োতভিযেে েকি টক্ষযত্র প্র ুক্তিে িযিহাে 
তনক্তিতকেণ;  

• ডাক অতিদপ্তযেে একষ্টে তনজস্ব টকন্দ্রীয় ওযয়ি টপােিাি এে প্রিতিন;   
• উি ওযয়ি টপােিাযিে পািাপাতি তিতভন্ন োতভিযেে জনয পথৃ্ক ওযয়ি 

টপােিাযিে প্রচিন;   
• ডাক অতিদপ্তযেে তথ্য প্র ুক্তিতনভিে ডাক টেিােমূহ পতেচািনাে উযদ্দযিয 

একষ্টে টকন্দ্রীয় ডাো টেন্টাে এিং পািাপাতি ডাো তনোপিাে জনয 
তডজাস্টাে তেকভাতে টেন্টাযেে প্রিতিন;    

• প্র ুক্তিতনভিে টেিাে উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  
আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• ডাক োতভিে েংক্রান্ত তিতভন্ন তথ্য গ্রাহকযক অভযন্তেীণ ও 
আন্তজিাততকভাযি অিতহতকেণ এিং তথ্য  থ্ােমযয় প্রদাযনে উযদ্দযিয 
উপ ুি জনিি েমন্বযয় গষ্টঠত একষ্টে কি টেন্টাে এে প্রিতিন। 

 



 

 
 

২৬.  দাপ্তচেক কি িকাতে স্বচ্ছতা িৃক্তি ও জিািচদচহতা 
চনক্তিতকেণ 

 

• এতপএ ষ্টেযমে মাতেক েভাে তেিান্ত িাস্তিায়ন; 
• মোঠ প তোরয়  কো তোলরয়  সরি বোক্ষিতক কমতসম্পোদন চুক্ষি স্বাক্ষে ও ওরয়বসোইরট 

আপরলোড; 
• বোক্ষিতক কমতসম্পোদন চুক্ষি  েকি প্রততযিদন অনিাইযন দোক্ষেল; 
• মোঠ প তোরয়  কো তোলরয়  বোক্ষিতক কমতসম্পোদন চুক্ষি  অধতবোক্ষিতক মূলযোয়ন প্রক্ষর্রবদন 

প তোরলোচনাযন্ত িলোবর্ত ক (feedback) মন্ত্রণোলয়/ক্ষবভোরগ প্রদান; 
• স কোক্ষ  কমতসম্পোদন বযবস্থোপনো পদ্ধক্ষর্সহ অনযোনয ক্ষবিরয় কমতকর্ত ো/কমতচো ীরদ  

জনয প্রতিক্ষণ আরয়োজন; 
• জাতীয় শুিাচাে টকৌিি ও তথ্য অতিকাে িাস্তিায়ন; 
• অক্ষভর োগ প্রক্ষর্কো  বযবস্থো বোস্তিায়ন; 
• টেিা প্রদান প্রততশ্রুতত হািনাগাদকেণ ও িাস্তিায়ন। 

 

২৭.  কি িসম্পাদতন গচতিীলতা আনয়ন ও সসিাে িান িৃক্তি 
 

• ই-িোইক্ষলং পদ্ধক্ষর্ বোস্তিায়ন; 
• তডক্তজোি টেিা চাি ুকো; 
• টেিা েহক্তজকেণ; 
• উদ্ভোবনী উরদযোগ ও কু্ষদ্র উন্নয়ন প্রকে (SIP)িাস্তিায়ন; 
• িূনয পরদ  ক্ষবপ ীরর্ ক্ষনরয়োগ প্রদোন; 
• র্েয বোর্োয়ন হোলনোগোদক ণ; 
• তিভাগীয় মামিা তনষ্পতি।  

 

২৮.  আচথ িক ও সম্পদ িযিস্থাপনাে উন্নয়ন 
 

• িাযজে িাস্তিায়যন উন্নয়ন; 
• বোক্ষিতক উন্নয়ন কমতসূক্ষচ বোস্তিায়ন; 
• অক্ষডট আপক্ষত্ত ক্ষনষ্পক্ষত্ত কো তক্ররম  উন্নয়ন; 
• স্থোব  ও অস্থোব  সম্পক্ষত্ত  হোলনোগোদ র্োক্ষলকো প্রস্ত্ত্তর্ ক ো; 
• ইন্টােযনে তিিেহ ইউষ্টেতিষ্টে তিি পতেযিাি; 
• অবযবহৃর্/অরকরজো  োনবোহন ক্ষবদযমোন নীক্ষর্মোলো অনু োয়ী ক্ষনষ্পক্ষত্তক ণ।  

 

২৯.  প্রচিক্ষণ ও িানি সম্পদ উন্নয়ন 
 

• ডাক অতিদপ্তযেে কম িচােীযদে টপিাদাতেত্ব িকৃ্তিে িযক্ষয ও টপিাগত 
জ্ঞান উন্নয়যনে িযক্ষয প্রতিক্ষণ একাযডতম ও প্রতিক্ষণ টকন্দ্র স্থাপন; 



 

 
 

• কপিোগর্ দির্ো, কপিোদোক্ষ ত্ব ও উচ্চমোন সমুন্নর্  োেো  লরিয ক্ষনয়ক্ষমর্ প্রক্ষিিণ 
আরয়োজন; 

১৫ 
• ক্ষচক্ষির্ সমসযো ক্ষন সন ও প্র ুক্ষি হস্তোন্ত  ত্ব োক্ষন্বর্ ক ো  লরিয ক্ষনয়ক্ষমর্ কমতিোলো, 

কসক্ষমনো , মর্ক্ষবক্ষনময় সভো ও প্রক্ষিিণ আরয়োজরন  মোধযরম দির্ো অজত ন; 
• দির্ো ঘোটক্ষর্ ক্ষচক্ষির্পবূতক জোর্ীয় ও আন্তজত োক্ষর্ক মোরন  প্রক্ষিিণ ক্ষনক্ষির্ ক রর্ 

প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনক সিমর্ো বৃক্ষদ্ধ; 
• গরবিণো বযবস্থোপনো দির্ো উন্নয়ন, সম্পদ ক্ষবক্ষনরয়োগ ককৌিল বযবস্থোপনো, প্রকে 

প্রণয়ন, বোস্তবোয়ন, পক্ষ বীিণ, মূলযোয়ন ইর্যোক্ষদ কপিোদোক্ষ  প্রক্ষিিণ ক্ষনয়ক্ষমর্ভোরব 
পক্ষ চোলনো; 

• মোঠ প তোরয় জ্ঞোন-পোেতকয হ্রোরস ক্ষবরিি প্রক্ষিিরণ  আরয়োজন; 
• টমৌতিক ডাক িযিস্থাে উপে প্রাথ্তমক প্রতিক্ষণ গ্রহণ িািযতামূিককেণ;  
• প্রযতযক কম িচােীযক িেযে নূযনতম ৬০(ষাে) ঘণ্টা প্রতিক্ষণ গ্রহণ 

তনক্তিতকেণ;  
• ডাক অতিদপ্তযেে  টেিােমূহ প্র ুক্তিতনভিে কোে িযক্ষয কম িচােীযদে 

কম্পম্পউোে এিং ইংযেক্তজ ভাষাে উপে তিযিষ প্রতিক্ষণ প্রদান;   
• শুিভাযি মাতৃভাষা িাংিা টিখাে এিং িিাে চচিা তনক্তিতকেণ;  
• প্রতিক্ষণ ও মানি েম্পদ উন্নয়যন স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় 

সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• ডাক অতিদপ্তযেে জনয প্রয াজয আইন কানুন ও েেকাতে চাকুতেে জনয 

প্রয াজয তিিানািতিে উপে কম িচােীযদে প্রতিক্ষণ প্রদান।  
 

৩০.  উদ্দীপনা ও প্রতণাদনা 
 

• ডোক কসবো ও ডোক পণয ক্ষবিয়ক গরবিণো, সম্প্রসো ণ ও উন্নয়ন কমতকোরে উৎকিত 
সোধরন উৎসোক্ষহর্ক ণ এবং স্বীকৃক্ষর্দোরন  জনয পু স্কো  প্রদোনরক প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনকীক ণ; 

• উেীপণো ও প্ররণোদনো সৃক্ষষ্টরর্ স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় 
সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• ক্ষবরিি প্ররণোদনো প্রদোরন  উরদযোগ গ্রহণ।    

৩১.  ি দ্রণ, প্রকািনা, প্রিাে ও প্রিােণা  
 

• তিতভন্ন প্রকাে ডাক টেিা প্রদাযনে িযক্ষয িেম ও মতনহাতে োমগ্রী মুদ্রণ 
ও প্রকাযিে জনয ডাক অতিদপ্তযেে তনজস্ব একষ্টে তপ্রতন্টং টপ্রে এে 
েংস্থান; 

• ডাক টেিাে বিতিিয ও নতুন ডাক টেিা েম্পযকি িযাপক প্রচাযেে িযিস্থা 
গ্রহণ; 

• মাঠ প িাযয় কিা েত অনযানয দপ্তযেে োযথ্ তনতিড় ট াগায াগ েক্ষা; 



 

 
 

• তিতভন্ন টেড অযাযোতেযয়িন ও িযিোতয়ক েংগঠনযক ডাক টেিা 
েম্পযকি তনয়তমত তভতিযত অিতহতকেণ; 

• মুদ্রণ, প্রকোিনো, প্রচো  ও প্রকোিনো কোরজ  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ  জনয স কোক্ষ  
কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• তিতভন্ন টপিাজীতি েংগঠন, িযিোয়ী েংগঠযনে োযথ্ তনতিড় েম্পকি 
েক্ষাকেণ, টক্ষত্রমত, স্থানীয়ভাযি এ েকি েংগঠযনে েদেযপদ গ্রহণ।  

 

৩২.  ডাক সসিাে উন্নয়ন, গতিষণা ও উদ্ভািন  
 

• ডাক টেিাে মান উন্নয়ন ও নতুন টেিা প্রিতিযনে জনয ডাক অতিদপ্তযে 
একষ্টে টেিা উন্নয়ন ও গযিষণা  টেি এে প্রি িতন; 

• ডোক কসবো  মোরনোন্নয়রন  সকল কিরত্র ইরনোরভিনরক উৎসোক্ষহর্ক ণ; 
• ডোক কসবো  দির্ো বকৃ্ষদ্ধ  কিরত্র ক্ষবদযমোন প্রক্ষর্বন্ধকর্োসমূহরক ক্ষচক্ষির্ক ণ এবং 

কসগুরলো অপসো রণ কো তক  বযবস্থো গ্রহণ ক্ষনক্ষির্ক ণ; 
• সকল প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনক কোরজ ডোক এবং সংক্ষশ্লষ্ট প্র ুক্ষি ও কসবোসমূরহ  উদ্ভোবনী 

বযবহো রক উদ্বদু্ধক ণ; 
• অংিীজযনে েক্তক্রয় অংিগ্রহযণ উদ্ভািনী উযদযাগ গ্রহণ; 
• ইরনোরভিনরক স্বীকৃক্ষর্ ও প্ররণোদনো প্রদোন প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনকীক রণ  উরদযোগ গ্রহণ; 
• িাজাে চাতহদাে োযথ্ োমঞ্জেয টেযখ ডাক টেিাে উন্নয়ন এিং িাজাে 

েম্প্রোেযণে িযক্ষয কা িক্রম গ্রহণ; 
• ডোক কসবো  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ  জনয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  

আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• প্রচতিত ডাক টেিাে মাযনান্নয়ন এিং নতুন ডাক টেিাে উদ্ভািন। 

১৬ 
৩৩.  পচেতিি সংেক্ষণ, পচেতিিিান্ধি প্রয ক্তি ও সি জ 
প্রয ক্তি িযিহাে 
 

• পক্ষ রবি সং িণ, পক্ষ রবিবোন্ধব প্র ুক্ষি ও সবুজ প্র কু্ষি  বযবহোর  সংক্ষশ্লষ্ট সকলরক 
উদ্বদু্ধ ও উৎসোক্ষহর্ক ণ; 

• পক্ষ রবিবোন্ধব ডোক কনটওয়োকত  গরড় কর্োলো  লরিয  েো ে কোটোরমো প্রণয়ন এবং এ 
সংক্রোন্ত কো তক্রম কজো দো ক ণ; 

• ডোক পক্ষ ক্ষধরর্ পক্ষ রবিবোন্ধব কমতকোরে  প্রচো , প্রসো  ও আত্মীক ণ অবযোহর্ 
 োেো;  

• সবুজ ডোক েোরর্  উন্নয়রন নবোয়নর োগয িক্ষি বযবহোর  উদ্বদু্ধক ণ;  
• িক্ষি  ক্ষবকে উৎসসমূরহ  বযবহো  বৃক্ষদ্ধ  উরদযোগ গ্রহণ; 
• কোবতন ক্ষন:স ণ হ্রোরস  উরদযোগ গ্রহণ; 
• ডোকঘ  ভবরন পক্ষ রবিবোন্ধব িক্ষি  উৎে কসৌ  পযোরনল স্থোপন; 



 

 
 

• তিকল্প জ্বািাতনতনভিে পতেযিিিান্ধি টমইি গাতড় প্রিতিন; 
• পক্ষ রবি সং িণ, পক্ষ রবিবোন্ধব প্র ুক্ষি ও সবুজ প্র ুক্ষি  বযবহো  বকৃ্ষদ্ধ  লরিয 

স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• দরু তোগপ্রবণ এলোকোয় স কোক্ষ , কবস কোক্ষ  ও আন্তজত োক্ষর্ক সংস্থো  অবকোঠোরমোগর্ 

উন্নয়নসহ আেত-সোমোক্ষজক পুনবতোসন র্ৎপ র্োরক স্বোগর্ জোনোরনো।  
 

৩৪.  কলযাণ ও চনোপিা   
 

• ডাক অতিদপ্তযেে কম িচােীযদে তচতকৎো টেিা প্রদাযনে জনয প্রযয়াজনীয় 
েংখযক ডািাে ও তচতকৎো টকন্দ্র এে েংস্থান; 

• জরুতে টোগীে তচতকৎো টেিা প্রদাযনে জনয তিভাগীয় প িাযয় অযামু্বযিন্স 
ও তিনামূযিয জীিন েক্ষাকােী ঔষযিে েংস্থান;  

• তদিা  ত্ন টকন্দ্র এে েংস্থান; 
• টজযষ্ঠ নাগতেক ও প্রততিন্ধী/অষ্টেতস্টক িযক্তিগযণে জনয টেিা 

তনক্তিতকেযণ তিযিষ িযিস্থাে প্রিতিন; 
• প্রততিন্ধী/অষ্টেতস্টক এিং তিযিষ েহায়তা প্রযয়াজন এরূপ িযক্তিগযণে 

অতিকাে েুেক্ষাে জনয তনযদিতিকা প্রণয়ন; 
• প্রযয়াজনীয় েংখযক মেক্তজদ ও কযাতন্টন এে িযিস্থাকেণ; 
•  থ্া থ্ অতি তনি িাপণ িযিস্থা ও আপৎকািীন েমযয় জরুতে তনগ িমন পথ্ 

েংিতিত িযিস্থাে প্রি িতন; 
• কম িচােীযদে তিযনাদযনে জনয তিযনাদন ক্লাি এে েংস্থান; 
• িাৎেতেক তভতিযত ক্রীড়া প্রততয াতগতা, িনযভাজন ইতযাতদ আযয়াজন; 
• জাতীয় ও আন্তজিাততক তদিে  থ্ায াগয ম িাদায় উদ াপনএিং এিযক্ষয 

আযিাচনা, োংসৃ্কততক অনুষ্ঠানেহ তিতভন্ন কম িেূতচ গ্রহণ;  
• কলযোণ ও ক্ষন োপত্তো কো তক্ররম  উন্নয়ন ও সম্প্রসো রণ  জনয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  

অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• ডাক অতিদপ্তযেে তিভাগীয় প িাযয় তকন্ডােগাযেিন, প্রাথ্তমক তিদযািয়, 

উচ্চ তিদযািয় ও কযিজ এে প্রি িতন। 
 

৩৫.  অভযন্তেীণ চনেীক্ষা, চহসাি, পচেদি িন ও পচেিীক্ষণ 
িযিস্থা  
 

• ডাক অতিদপ্তযেে তহোি েংক্রান্ত কা িক্রযমে েচ্ছতা, জিািতদতহতা ও 
েষ্টঠকতা তনক্তিতকেযণে উযদ্দযিয একষ্টে অভযন্তেীণ তনেীক্ষা তহোি 
িযিস্থাে প্রি িতন; 

• অভযন্তেীণ তনেীক্ষাে জনয প্রযয়াজনীয় েংখযক অভযন্তেীণ তনেীক্ষা টেি 
গঠন; 



 

 
 

• িৎেযে নূযনতম ২ (দুই) িাে ডাকঘে পতেদি িন এিং এতৎেংক্রান্ত 
পতেদি িন প্রততযিদন উর্ধ্ িতন কম িকতিাে তনকে দাতখিকেণ; 

• তথ্য প্র ুক্তিতনভিে িযিস্থাপনা পিততে প্রচিন; 
• তথ্য প্র ুক্তিতনভিে তহোি পিততে প্রচিন; 
• তথ্য প্র ুিতনতভিে টেজাতে তেযস্টম এে প্রিতিন; 

১৭ 
• ক্ষয়-ক্ষতত ও জাতিয়াতত প্রততযোিকযল্প তথ্য প্র ুক্তিে েযি িািম িযিহাে 

তনক্তিতকেণ; 
• অভযন্তেীণ তনেীক্ষা, তহোি, পতেদি িন ও পতেিীক্ষণ িযিস্থাে উন্নয়ন ও 

সম্প্রসো রণ  জনয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• ডাক অতিদপ্তযেে প্রযকৌিিীিনৃ্দ কতৃিক ডাক অতিদপ্তযেে ভিনেমূহ এিং 

 ানিাহন ও  ন্ত্রপাতত তনয়তমত পতেদি িন তনক্তিতকেণ।  
 

৩৬.  ডাক সসিা উন্নয়ন পচেষদ 
 

• ডাক টেিাে উন্নয়ন, েম্প্রোেণ ও  ুযগাপয াতগকেণ, টেকেই উন্নয়ন 
এিং গ্রাহক চাতহদা পূেযণে তনতমি, অতভজ্ঞ ও টপিাদাতেত্ব জ্ঞানেম্পন্ন 
দক্ষ িযক্তি, প্রততষ্ঠান িা িযিোতয়ক েংগঠযনে েদেয েমন্বযয় একষ্টে ডাক 
টেিা উন্নয়ন পতেষদ গঠন; 

• উন্নয়ন পতেষযদে কম িপতেতি, কা িািতি ও োংগঠতনক কাঠাযমা তিতি িাো 
তনি িােণ; 

• উন্নয়ন পতেষদ কিতৃক ডাক টেিাে েম্প্রোেণ, িযিোে উন্নয়ন, 
িযিোিান্ধি পতেযিি েৃষ্টি, নীততমািাে প্রযয়াগ ও িাস্তিায়ন, নীতত-তনি িােণ, 
প্রতিক্ষণ এিং আন্তঃপ্রততষ্ঠান েম্পযকিান্নয়নেহ প্রয াজয টক্ষযত্র ডাক 
অতিদপ্তেযক পোমি ি প্রদান। 

 

৩৭.  গ্রাহক সসিাে উন্নয়ন এিং গ্রাহক স্বাথ ি ও গ্রাহক সন্তুষ্টি 
চনক্তিতকেণ  
 
 

• গ্রাহকিান্ধি পতেযিি েৃষ্টিে িযক্ষয  থ্া থ্ অতভয াগ প্রততকাে 
িযিস্থাপনাে িাস্তিায়ন; 

• গ্রাহক টেিাে উন্নয়ন এিং গ্রাহক স্বাথ্ ি ও গ্রাহক েন্তুষ্টি তনক্তিতকেযণে 
জনয প্রযয়াজনীয় তিতি প্রণয়ন; 

• কা িকে, অিাতেত ও েুতিিাজনক গ্রাহক মতযভদ তনেেন িযিস্থা প্রততষ্ঠা;  
• েযি িাচ্চ ডাক টপ্রেণকােী গ্রাহক, েংস্থা িা িযক্তিযক েম্মাননা প্রদান;  
• গ্রাহযকে আইনানুগ টগাপনীয়তা েক্ষা এিং িযক্তিগত তযথ্যে েেুক্ষা 

তনক্তিতকেণ; 



 

 
 

• গ্রাহক টেিা েম্পতকিত বত্রমাতেক প্রততযিদন প্রণয়ন ও প্রকাি; 
• গ্রাহকগযণে েুতিিাযথ্ ি ডাক অতিদপ্তযেে ওযয়িোইযে ডাক টেিা েংক্রান্ত 

তিস্তাতেত তথ্য প্রদান তনক্তিতকেণ; 
• ডাক অতিদপ্তযেে তিতভন্ন টেিা েম্পযকি গ্রাহকগণযক অিতহতকেযণে 

তনতমি তিতভন্ন িুকযিে, তিিযিে, ব্রতিয়াে, টপাস্টাে ইতযাতদ তনয়তমত 
তভতিযত প্রকাি; 

• প্রততষ্টে প্রিােতনক ও অপাযেষ্টেভ অতিযে গ্রাহক টেিা েংক্রান্ত 
অতভয াগ তনষ্পতিে তনতমি একজন অতভয াগ তনষ্পতিকােী কম িকতিা 
এিং আতপি তনষ্পতিে জনয একজন আতপি তনষ্পতিকােী কম িকতিা 
তনক্তিতকেণ; 

• গ্রাহক টেিাে উন্নয়ন এিং গ্রাহক স্বাথ্ ি ও গ্রাহক েন্তুষ্টি তনক্তিতকেযণে 
জনয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• প্রতত ৩ (ততন) মাযে উপযজিা প িায় প িন্ত অন্ততপযক্ষ ১(এক) ষ্টে কযে 
গ্রাহক েযম্মিন আযয়াজন। 
  

৩৮.  পচেকল্পনা ও অথ িায়ন  
 

• জোর্ীয় চোক্ষহদো অনু োয়ী স্বে, মধয ও দীঘতরময়োক্ষদ পক্ষ কেনোয় অগ্রোক্ষধকো  কিত্র 
ক্ষনধতো ণ; 

• উদ্ভোবনী কোরজ প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনকভোরব স্বীকৃক্ষর্ প্রদোন এবং প্ররণোদনো প্রদোরন  পদরিপ 
গ্রহণ; 

• গরবিণো  ক্ষভর্ দঢ়ৃ ক ো  স্বোরেত জ্ঞোন ও দির্ো ক্ষনয়ক্ষমর্ বৃক্ষদ্ধ  বযবস্থো গ্রহণ; 
• গরবিণো পক্ষ কেনো ও অগ্রোক্ষধকোর   কিরত্র গ্রোহক চোক্ষহদো  ওপ  গুরুত্ব আর োপ; 
• স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  মোধযরম গরবিণো কো তক্রম পক্ষ চোলনোয় 

উৎসোক্ষহর্ক ণ; 
• সমরয়োপর োগী গরবিণো কো তক্রম পক্ষ চোলনো  জনয সমন্বয় ও অেতোয়ন।  

 

৩৯.  ডাক সসিা সম্প্রসােতণে জনয সকাম্পাচন প্রচতষ্ঠা 
 

• ডাক টেিা েম্প্রোেযণে তনতমি, টক্ষত্রমত, টকাম্পাতন প্রততষ্ঠা; 
• উি টকাম্পাতন কিতৃক এককভাযি অথ্িা অনয টকান েেকাতে িা 

টিেেকাতে টদিীয় িা আন্তজিাততক প্রততষ্ঠাযনে োযথ্ ট ৌথ্ভাযি কা িক্রম 
পতেচািনাকেণ; 

• টকাম্পাতন কতৃিক টেিা প্রিতিযনে িতিািতি, মূিযহাে, চুক্তিে প্রকৃতত, টেিা 
প্রদাযনে অতিযক্ষত্রেহ অনযানয তিষয় তিতি িাো তনি িােণ; 

১৮ 
• টেিা েম্প্রোেণ ও জনগযণে তনকে েহজিভয কোে তনতমি টকাম্পাতন 

কতৃিক ট -টকাযনা েংখযক এযজন্ট তনযয়াগ, পতেিতিন ও িাততি কোে 
ক্ষমতা েংেক্ষণ।  



 

 
 

 

৪০.  সিিাস্বত্ব সংেক্ষণ 
 

• প্রক্ষর্ষ্ঠোন ও বযক্ষিরক প্র কু্ষি ও জ্ঞোন উদ্ভোবরন জোর্ীয় ও আন্তজত োক্ষর্ক প তোরয় 
কমধোস্বত্ব প্রোক্ষপ্তরর্ সহর োক্ষগর্ো ও উৎসোহ প্রদোন; 

• কমধোস্বত্ব সং িরণ স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• উদ্ভোক্ষবর্ প্র ুক্ষি  জনয প্ররণোদনো ও  য়যোলটি প্রদোরন  মোধযরম কমধোস্বত্ব সং িণ 

কমতসূক্ষচ গ্রহণ। 
 

৪১.  সাইিাে অপোি সথতক স েক্ষা ও চনোপিা 
 

• সোইবো  অপ োধ ও হুমক্ষক কেরক কদরি  সোবতরভৌমত্ব ও ক্ষন োপত্তো, জনক্ষন োপত্তো, 
সোমোক্ষজক ও সোংসৃ্কক্ষর্ক মলূযরবোধ  িো; 

• ক্ষডক্ষজটোল আক্রমণ কেরক গুরুত্বপূণত র্েয অবকোঠোরমো সু িো  পোিোপোক্ষি কদরি  
নোগক্ষ রক  বযক্ষিগর্, প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনক, আক্ষেতক ডোক কসবোসহ আক্ষেতক র্রেয  ক্ষন োপত্তোয় 
এবং সোমক্ষগ্রক ক্ষডক্ষজটোল ক্ষন োপত্তো ক্ষবধোরন  জনয প্ররয়োজনীয় বযবস্থো গ্রহণ; 

• ডোক কসবো বো ডোক পরণয  মোধযরম ঘণৃো, ক্ষবরদ্বি, নো ী  প্রক্ষর্ সক্ষহংসর্ো ও 
অশ্লীলর্ো, ধমীয় উগ্রবোদ, জক্ষিবোদ, ধমতক্ষবরদ্বিী প্রচো ণো বরন্ধ কো তক  প্রক্ষর্র োধমূলক 
বযবস্থো গ্রহণ;  

• ক্ষডক্ষজটোল ক্ষবরে প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনক কোঠোরমো, প্রক্ষিক্ষির্ কক্ষমতবোক্ষহনী, প্রক্ষক্রয়ো, প্র ুক্ষি ও 
সহর োক্ষগর্ো  সমক্ষন্বর্ প্ররয়োরগ  মধয ক্ষদরয় সোইবো  অপ োরধ  প্রক্ষর্কো , প্রক্ষর্র োধ, 
দমন, সোইবো  হুমক্ষক  কিরত্র সোড়ো প্রদোন এবং ক্ষডক্ষজটোল আক্রমণ কেরক িক্ষর্ 
কমাযনাে সিমর্ো বৃক্ষদ্ধ;  

• সোইবো  অপ োধ কেরক সু িো ও ক্ষন োপত্তো ক্ষনক্ষির্ক রণ স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  
অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 

• ক্ষডক্ষজটোল ক্ষন োপত্তো সম্পক্ষকত র্ আইক্ষন বযবস্থো, কো ক্ষগক্ষ  ও পদ্ধক্ষর্গর্ বযবস্থো, 
প্রোক্ষর্ষ্ঠোক্ষনক কোঠোরমো তর্ক্ষ , সিমর্ো অজত ন এবং আন্তজত োক্ষর্ক সহর োক্ষগর্ো  ক্ষবিরয় 
 েো ে গুরুত্ব আর োপ এবং প্ররয়োজনীয় কো তক্রম গ্রহণ।  

 

৪২. দ তয িাগ ও আপদকালীন িযিস্থা 
 

• ঝুৌঁ ক্ষক বযবস্থোপনোসহ দরু তোগ ও আপদকোলীন অবস্থোয় কো তক  এবং দ্রুর্ প্রিমরন 
সহোয়র্ো  জনয ডোক েোরর্  প্রক্ষমর্ কো তপদ্ধক্ষর্ ক্ষনধতো ণ; 

•  েো ে ক্ষনয়ন্ত্রণমূলক কোঠোরমো প্রস্তুর্ক ণ; 
• কো তক  দরু তোগ ও আপদকোলীন বযবস্থো প্রবর্ত রন  লরিয স কোক্ষ  কবস কোক্ষ  

অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
• দরু তোরগ  পূবতোভোস, প তরবিণ, সর্কত বোর্ত ো প্রচো  এবং দ্রুর্ র্েয আদোন-প্রদোরন  

জনয র্েযপ্র ুক্ষি  বযবহো রক উৎসোক্ষহর্ক ণ।  
 



 

 
 

৪৩.  তথয ও সযাগাতযাগ প্রয ক্তিে িযিহাে ও প্রতয়াগ 
 

• জাতীয় ডাক নীততযত িতণ িত িযিস্থােমূহ তথ্য প্র ুক্তি তনভিেকেণ; 
• তথ্যপ্র ুক্তি তভতিক টেিা প্রদাযনে জনয জনিি ও প্রাততষ্ঠাতনক দক্ষতা 

উন্নয়যন উযদযাগ গ্রহণ; 
• প্রযতযক টপাস্টমযানযক েযাক ও টেে তেযস্টম এে আওতায় আনয়ন; 
• প্রততষ্টে ডাক দ্রযিয আেএিআইতড েযাগ েংয াজন; 
• উপতেিতণ িত িযিস্থা গ্রহযণে জনয ডাক অতিদপ্তে কিতৃক, েেকাযেে 

পূি িানুযমাদনক্রযম, প্রযয়াজনীয় পদযক্ষপ গ্রহণ; 
• তথ্য প্র ুক্তিতনভিে পিতত ও তৎেংতিি নীততমািা েেকাে কতৃিক তনি িােণ; 
• র্েয ও ক োগোর োগ প্র কু্ষি  সুষু্ঠ বযবহো  ও সঠিক প্ররয়োরগ  লরিয স কোক্ষ  

কবস কোক্ষ  অংক্ষিদো রত্ব  আওর্োয় সহর োক্ষগর্ো গ্রহণ; 
১৯ 

• তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুক্তিে িযিহাে ও প্রযয়াযগে টক্ষযত্র,  তদেূ েম্ভি, 
তথ্য ও ট াগায াগ প্র ুক্তি আইন, ২০০৬ ও তদিীন প্রণীত তিতি িা 
প্রতিিাযনে তিিানািতি অনুেেণ।  
 

৪৪.  ডাক সংক্রান্ত অনযানয নীচত ইতযাচদে প্রতয়াগ  
 

• এই নীততে তিিান োযপযক্ষ ডাক খাযতে অনযানয নীতত প্রযয়াগ ও 
প্রয াজয হযি; 

• ডাক খাত েম্পতকিত অনয টকাযনা নীততে তিিানািতিযত অস্পিতা িা 
তিযোি টদখা তদযি এই নীততে েংতিি তিিানািতি প্রয াজয হযি।  

 

৪৫.  জষ্টিলতা চনেসতন ক্ষিতা 
 

• ডাক ও টেতিয াগায াগ তিভাগ, ডাক, টেতিয াগায াগ ও তথ্যপ্র ুক্তি 
মন্ত্রণািয় এই নীততে  থ্া থ্ িাস্তিায়যনে িযক্ষয প্রযয়াজনীয় পদযক্ষপ 
গ্রহণ কেযি; 

• এই নীতত কা িকে িা িাস্তিায়যনে টক্ষযত্র, টকাযনা অেুতিিা দেূীকেযণে 
প্রযয়াজনীয়তা টদখা তদযি িা টকাযনা অস্পিতা স্পষ্টিকেযণে 
প্রযয়াজনীয়তা টদখা তদযি িা টকাযনা িযাখযাে প্রযয়াজনীয়তা টদখা তদযি, 
ডাক ও টেতিয াগায াগ তিভাগ এই নীতত ও অনযানয নীততে োযথ্ 
োমঞ্জেয টেযখ অেুতিিা দেূীকেণ িা অস্পিতা স্পষ্টিকেণ িা িযাখযা 
প্রদান কেত উি তিষযয় প্ররয়োজনীয় ক্ষদক্-ক্ষনরদতিনো পো রব। 

 

৪৬.  িূল পাঠ এিং ইংতেক্তজ পাঠ 
 
 

• জাতীয় ডাক নীততে মূি পাঠ িাংিাযত হযি; 



 

 
 

• এই নীতত প্রিতিযনে পে েেকাে এই নীততে ইংযেক্তজযত অনূতদত একষ্টে 
তনভিেয াগয পাঠ (Authentic Text) প্রকাি কেযি; 

• এই নীততে ইংযেক্তজযত অনূতদত পাঠ ও িাংিা পাযঠে মযিয তিযোযিে 
টক্ষযত্র িাংিা পাঠ প্রািানয পাযি। 

 

৪৭. উপসংহাে 
 

আিুতনক তথ্যপ্র ুক্তিে েযি িািম িযিহাযেে মািযযম োশ্রয়ী ও তনভিেয াগয ডাক 
টেিা জনগযণে টদােযগাড়ায় টপৌৌঁোযনাে দাতয়ত্ব ডাক অতিদপ্তে এে ওপে নযস্ত। 
ডাক টেিা  ুযগাপয াক্ষগকেণ ও আিুতনক প্র ুক্তি অতভয াজযনে িযক্ষয প্রকল্প 
গ্রহণ, িাস্তিায়ন, ডাক েংক্রান্ত আইন ও নীততমািা প্রণয়ন, ইউতনভাে িাি 
টপাস্টাি ইউতনয়ন, এতিয়ান-পযাতেতিক টপাস্টাি ইউতনয়ন-েহ আন্তজিাততক 
েংস্থােমূযহে োযথ্ েংয াগ েক্ষা কযে ডাক টেিা আিুতনকায়যন ডাক অতিদপ্তে 
তনেিেভাযি কাজ কযে  াযচ্ছ। 

 

বর্ত মোন স কোর   বক্ষলষ্ঠ ও গক্ষর্িীল কনরৃ্ত্ব ও আন্তক্ষ ক ক্ষদক ক্ষনরদতিনো  িরল এবং ডোক 
অক্ষধদপ্তর   সবতস্তর   কমতচো ী  ঐকোক্ষন্তক প্ররচষ্টোয় বর্ত মোন স কোর   অিীকো  ‘‘ক্ষডক্ষজটোল 
বোংলোরদি’’ র্েো রূপকে-২০২১ এবং িতিমান েেকাযেে তনি িাচনী ইিযতহাে, ২০১৮ 
েমৃক্তিে অগ্র াত্রায় িাংিাযদি বোস্তবোয়রন  প্রয়োরস স কোর   অনযোনয সংস্থো  নযোয়ডোক 
অক্ষধদপ্ত  উরেের োগয অগ্রগক্ষর্ সোধন কর রে। ডোক অক্ষধদপ্ত  র্ো  কসবোদোন প্রক্ষক্রয়োরক 
আধুক্ষনক র্েয ও ক োগোর োগ প্র ুক্ষিক্ষনভত   ক ো  মোধযরম জনগণরক কসবো প্রদোরন  কিরত্র 
প্রচক্ষলর্ পদ্ধক্ষর্ পক্ষ বর্ত রন দঢ়ৃপ্রক্ষর্জ্ঞ। 

 

ডাক অতিদপ্তে কতৃিক োশ্রয়ী, েি িজনীন এিং তনভিেয াগয ডাক টেিা প্রদান 
কোে পািাপাতি প্রাততষ্ঠাতনক উন্নয়ন ও আিুতনক প্র ুক্তি অতভয াজযনে মািযযম 
োশ্রয়ী, মানেম্পন্ন ও আন্তজিাততক মাযনে ডাক টেিা তনক্তিত কোে িযক্ষয 
ডাক েোর্, ডোক কসবো ও ডোক দ্রবয েংক্রান্ত কা িক্রম পতেচািনাে দি িন, িক্ষয, 
উযদ্দিয, টকৌিি ও িাস্তিায়ন পিততে একষ্টে েংতক্ষপ্ত রূপযেখা জোর্ীয় ডোক 
নীক্ষর্ ২০১৯। এ নীতত ডাক খাযতে জনয েুতনতদিি তদক-তনযদিিনা ও ভতিষযৎ 
পতেকল্পনাে গতত-প্রকৃতত েংিতিত কযে প্রণীত হযয়যে। এ নীততযত তিিতৃ িিযিয 
িাংিাযদযিে টপ্রতক্ষত পতেকল্পনা (২০১১-২০২১); েপ্তম পঞ্চিাতষ িক পতেকল্পনা 
(২০১৬-২০২০); টেকেই উন্নয়ন অভীি (২০১৬-২০৩০); িাতষ িক কম িেম্পাদন 
চুক্তি এিং িতিমান েেকাযেে তনি িাচনী ইিযতহাে, ২০১৮ েমৃক্তিে অগ্র াত্রায় 
িাংিাযদি এে িক্ষয, উযদ্দিয ও কম িপতেকল্পনায় িতণ িত প্রতযািা ও আকাঙ্ক্ষাে 
পতেপূণ ি প্রততিিন ঘযেযে।  
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