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

শাসন িবভাগ

ন র: ১৪.৩২.০০০০.৪০০.১৬.০০২.২১.৪৩৩ তািরখ: 
০৭ আগ  ২০২২

২৩ াবণ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

সরকােরর নীিত ও অ ািধকার অ যায়ী বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (িব আরিস) এর বািষক কমস াদন
ি  (Annual Performance Agreement-APA) ণয়ন, পিরবী ণ ও ায়েনর লে  এিপএ ম

িন পভােব গঠন করা হেলা:

(ক) বািষক কমস াদন ি  ণয়ন, পিরবী ণ ও ায়ন ম:

িমকিমক কমকতারকমকতার   নামনাম ,  ,  পদবীপদবী  ওও  িবভাগিবভাগ / / শাখ াশাখ া েমরেমর   পদপদ
১। ভাইস- চয়ার ান, িব আরিস। ম ধান
২। মহা-পিরচালক ( শাসন), িব আরিস। সদ
৩। মহা-পিরচালক (এস এস), িব আরিস। সদ
৪। মহা-পিরচালক (ইএ ও), িব আরিস। সদ
৫। মহা-পিরচালক (এস এম), িব আরিস। সদ
৬। মহা-পিরচালক (এল এল), িব আরিস। সদ
৭। মহা-পিরচালক (অঃিহঃরাঃ), িব আরিস। সদ
৮। জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম, পিরচালক ( শাসন), িব আরিস। ফাকাল পেয়

(খ) কিম র কাযপিরিধ:
(১) খসড়া এিপএ ণয়ন করা ও চয়ার ান মেহাদেয়র অ েমাদন হণ করা।
(২) িত ই মােস একবার এিপএ’র অ গিত পযােলাচনা করা।
(৩) এিপএ’র সংেশাধন (যিদ থােক) াব ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগ রণ।
(৪) িত মািসেকর অ গিত িতেবদন ত এবং ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগ রণ।
(৫) অধবািষক অ গিতর মাণক সংর ণ।
(৬) বািষক ায়ন িতেবদন ত, মাণেকর যথাথতা যাচাই ও সংর ণ এবং চয়ার ান মেহাদেয়র অ েমাদন
হণ কের ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগ রণ।

(৭) এিপএএমএস স ওয় ােরর মা েম এিপএ ণয়ন, পিরবী ণ িতেবদন রণ ও ায়ন িতেবদন রণ
িনি ত করা।
(৮) এিপএ ক ােল ার ও িনেদিশকা অ যায়ী সংি  সকল কাজ স াদন।

০২। শাসন িবভাগ এিপএ েমর কায ম পিরচালনার যাবতীয় সহায়তাসহ সািচিবক দািয়  পালন করেব।

১



০৩। কিমশেনর অিফস আেদশ নং-৭৭, তািরখ: ২৭ ফ য়াির, ২০২২ এর মা েম গ ত েমর অ া  সদ গণ -
িবভােগর িবভাগীয় ফাকাল পেয়  িহেসেব িনেয়ািজত থেক কায ম পিরচালনা করেবন। একইসােথ সংি  িবভােগ
এিপএ'র কায ম/ল মা াস হ বা বায়েন -  িবভােগর কিম র সদ গণেক সহায়তা করেবন।

০৪। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১৪-৮-২০২২
মাঃ কাম ল ইসলাম

পিরচালক ( শাসন) ও এিপএ'র ফাকাল
পেয় ।

ফান: +৮৮০ ২ ৯৬১১১১১
ফ া : +৮৮০ ২ ৯৫৫৬৬৭৭

ন র: ১৪.৩২.০০০০.৪০০.১৬.০০২.২১.৪৩৩/১(১৬) তািরখ: ২৩ াবণ ১৪২৯
০৭ আগ  ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক (সকল), িব আরিস।
২) িব আরিস’র বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর িবভাগীয় ফাকাল পেয় ।
৩) চয়ার ান এর একা  সিচব, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (ইহা চয়ার ান
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

১৪-৮-২০২২
মাঃ কাম ল ইসলাম

পিরচালক ( শাসন) ও এিপএ'র ফাকাল
পেয় ।

২


