
বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন 
আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০। 

শাসন িবভাগ

ন র: ১৪.৩২.০০০০.৪০০.০৬.০০৩.১৯.১২৯ তািরখ: 
২৬ মাচ ২০২২

১২ চ  ১৪২৮

নিতকতানিতকতা   কিম রকিম র   ৩য়৩য়  মা িসকমািসক  সভারসভার   না শনা শ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর “ পক  ২০২১” এর ল েক সামেন রেখ এক  কৗশল-দিলল িহসােব “ সানার
বাংলা গড়ার ত য়ঃ জাতীয় াচার কৗশল” ণয়ন করা হেয়েছ। জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২১-২০২২
অ যািয় িত মািসেক নিতকতা কিম র ০১ (এক)  সভা করার বা বাধকতা রেয়েছ। এ ি েত, িব আরিস’র
নিতকতা কিম র ৩য় মািসক (জা য়াির - মাচ, ২০২২) সভা কিমশেনর চয়ার ান মেহাদেয়র সভাপিতে  িন  বিণত
সময় চী অ যায়ী অ ি ত হেব।

সভারসভার   ানান         -         - িব আরিস’র সভা ক  (ক  নং-৭০৬; কিমশন িম ং ম)।
তািরখতািরখ              -              - ২৭২৭  মাচ ২০২১
সময়সময়               -                - ১০১০ ::০০০০   ঘ কা।

০২। উ  সভায় নিতকতা কিম র সকল সদ গণেক উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৬-৩-২০২২
মাঃ আসা ামান

উপ-পিরচালক
ফান: +৮৮০ ২ ৯৬১১১১১

ফ া : +৮৮০ ২ ৯৫৫৬৬৭৭

ন র: ১৪.৩২.০০০০.৪০০.০৬.০০৩.১৯.১২৯/১(১৯) তািরখ: ১২ চ  ১৪২৮
২৬ মাচ ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক (সকল), িব আরিস (ইহা মেহাদয়গেণর সদয় অবগিতর জ )।
২) িব আরিস'র নিতকতা কিম র সকল সদ , িব আরিস।
৩) চয়ার ান এর একা  সিচব, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (ইহা চয়ার ান
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

২৬-৩-২০২২
মাঃ আসা ামান

উপ-পিরচালক

১



বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি 

আইইলব ভবি, রিিা, ঢাকা - ১০০০। 

প্রশাসি লবভাগ 

 

 

নিলিকিা কলিটির ৩য় নৈিালসক (জানুয়ালর - িার্ চ, ২০২২) সভার কা চলববরণী। 

 

 

সভাপলি 
শ্যাি সুন্দর লসকোর 

টর্য়ারম্যাি, লবটিআরলস 

সভার িালরখ ২৭ িার্ চ ২০২২ 

সভার সি ় সকাল ১০:০০ ঘটিকা 

স্থাি লবটিআরলস’র সভা কক্ষ (কক্ষ িাং-৭০৬) 

উপলস্থলি পলরলশষ্ট “ক” 

 

         সভাপলি িদ ােয় উপলস্থি সকলদক স্বাগি জালিদয় সভার কা চক্রি শুরু কদরি। সভায় কলিশদির নিলিকিা 

কলিটির সেস্য এবাং ি াপলরর্ালক (প্রশাসি) জািীয় শুদ্ধার্ার টকৌশল কি চ-পলরকল্পিা ও অগ্রগলি পলরবীক্ষণ কাঠাদিা 

২০২১-২০২২ এর পেভুলি উদেখপূব চক সভার আদলার্য লবষয় উপস্থাপি কদরি।  

 

০২। পরবিীদি নিলিকিা কলিটির ট াকাল পদয়ন্ট জিাব টিাোঃ আসাদুজ্জািাি, উপ-পলরর্ালক (প্রশাসি) টক সভার 

আদলার্যসূর্ী অনু ায়ী আদলার্য লবষয়সমূ  পাওয়ার পদয়দন্টর িাধ্যদি ধারাবাল কভাদব উপস্থাপি কদরি।  

 

০৩। নিলিকিা কলিটির ২য় নৈিালসদকর সভার লসদ্ধান্তসমূ   থা থভাদব বাস্তবালয়ি  দয়দে িদি চ নিলিকিা কলিটির 

ট াকাল পদয়ন্ট সভাদক অবল ি কদরি। এ টপ্রলক্ষদি সভাপলি িদ ােয় সদন্তাষ প্রকাশ কদরি।  

 

০৩। জািীয় শুদ্ধার্ার টকৌশল কি চ-পলরকল্পিা পলরবীক্ষণ কাঠাদিা ২০২১-২০২২ এর ৩য় নৈিালসক (জানুয়ালর - 

িার্ চ, ২০২২) এর লক্ষযিাৈাসমূ  সভায় ধারাবাল কভাদব উপস্থাপি করা  য়। ি াপলরর্ালক (প্রশাসি) ও নিলিকিা 

কলিটির সেস্য সভায় অবল ি কদরি ট , কি চ-পলরকল্পিা অনু ায়ী বিচিাি ২০২১-২০২২ অথ চ-বেদরর ৩য় নৈিালসক 

(জানুয়ালর - িার্ চ, ২০২২) এর প্রায় সকল লক্ষযিাৈাসমূ  বাস্তবালয়ি  দয়দে। লক্ষযিাৈাসমূদ র িদধ্য শুধুিাৈ বালষ চক 

উন্নয়ি কি চসূলর্ বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত লক্ষযিাৈা ৬০% এর পলরবদিচ ২৪% বাস্তবালয়ি  দয়দে।  

 

০৪। কলিশদির জািীয় শুদ্ধার্ার টকৌশল কি চ-পলরকল্পিা ও বাস্তবায়ি অগ্রগলি পলরবীক্ষণ কাঠাদিা ২০২১-২০২২ অথ চ 

বেদরর ৩য় নৈিালসদকর লক্ষযিাৈা বাস্তবায়ি অগ্রগলির উপর উপলস্থি কি চকিচাগণ িাদের িিািি প্রোি কদরি এবাং 

লবষয়লভলিক আদলার্িায় অাংশগ্র ণ কদরি। সভায় লবষয়লভলিক আদলার্িা টশদষ টর্য়ারম্যাি এবাং নিলিকিা কলিটির 

সভাপলি িদ ােয় আগািী নৈিালসক (এলপ্রল-জুি ২০২২) এর লক্ষযিাৈাসমূ   থা থভাদব বাস্তবায়ি/অজচদির জন্য 

সাংলিষ্ট সকলদক এখি টথদকই কা চক্রি গ্র দণর জন্য এবাং শুদ্ধার্ার টকৌশল কি চ-পলরকল্পিার লক্ষযিাৈার বাইদরও 

কলিশদির কি চর্ারীদের শুদ্ধার্ার প্রলশক্ষণ র্লিাি রাখার লিদে চশিা প্রোি কদরি। 

 

সভায় লবস্তালরি আদলার্িাদন্ত লিদনাক্ত লসদ্ধান্তসমূ  গৃ ীি  য়: 

(ক) কলিশদির ১১-২০ টগ্রদের কি চর্ারীদের অল স শৃঙ্খলা/দেিলন্দি োপ্তলরক কা চক্রি লবষয়ক প্রলশক্ষণ প্রোি করদি 

 দব।  

(খ) কলিশদির লবভাগসমূ  কর্তচক লিজ লিজ লবভাদগ শুদ্ধার্ার সাংক্রান্ত আদলার্িা/িিলবলিিয় সভা আদয়াজি করদি 

 দব। 

  

সভায় আর টকাি আদলার্য লবষয় িা থাকায় উপলস্থি সকলদক ধন্যবাে জালিদয় সভাপলি সভার সিালপ্ত টঘাষিা কদরি। 



 

 

শ্যাি সুন্দর লসকোর 

টর্য়ারম্যাি, লবটিআরলস 

স্মারক িম্বর: ১৪.৩২.০০০০.৪০০.০৬.০০৩.১৯.১৪৯                                                   িালরখ: 
১৬ নর্ৈ ১৪২৮ 

৩০ িার্ চ ২০২২ 

লবিরণ (দজযষ্ঠিার ক্রিানুসাদর ি ়) : 

১) ি াপলরর্ালক (সকল), লবটিআরলস। 

২) লবটিআরলস'র নিলিকিা কলিটির সকল সেস্য, লবটিআরলস। 

৩) টর্য়ারম্যাি এর একান্ত সলর্ব, টর্য়ারম্যাি এর েপ্তর, লবটিআরলস (ই া টর্য়ারম্যাি িদ ােদয়র সেয় অবগলির জন্য)। 

 

টিাোঃ আসাদুজ্জািাি 

উপ-পলরর্ালক 

 




