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

শাসন িবভাগ

ন র: ১৪.৩২.০০০০.৪০০.০৬.০০৩.১৯.৮৩ তািরখ: 
০১ মাচ ২০২২

১৬ ফা ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

     কিমশেন াচার কৗশল বা বায়েনর লে  কিমশেনর ারক ন র: ৭৮৭, তািরখ: ২৭ মাচ ২০১৯ এর মা েম গ ত
নিতকতা কিম  িন েপ নগঠন করা হেলা:

১। চয়ার ান, িব আরিস আহবায়ক
২। মহাপিরচালক ( শাসন) সদ
৩। পিরচালক-১ ( শাসন) সদ
৪। পিরচালক-২ ( শাসন) সদ
৫। পিরচালক (অঃ িহঃ রাঃ) সদ
৬। পিরচালক-১ (এস এস) সদ
৭। পিরচালক-১ (ইএ ও) সদ
৮। পিরচালক (িল াল) সদ
৯। পিরচালক-১ (এস এম) সদ
১০। পিরচালক (ইএ আই) সদ
১১। জনাব মাঃ জাবােয়র হােসন, সহকারী পিরচালক ( শাসন) সদ
১২। জনাব মাঃ আসা ামান, উপ-পিরচালক ( শাসন) সদ  সিচব

কিম র কাযপিরিধ:
(ক) কিমশেন াচার িত ায ়কম-পিরক না ণযন়, বা বাযন় ও পিরবী ণ।
(খ) াচার বা বায়েনর ে  অ রায ়িচি তকরণ ও অ রায ় রীকরেণ সমযা়ব  কম-পিরক না ণযন়।
(গ) জাতীয ় াচার কৗশল বা বাযে়নর লে  নিতকতা কিম  িত মািসেক ০১  সভায় িমিলত হেবন।
(ঘ) াচার বা বাযে়ন পিরবী ণ িতেবদন ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগ রণ। 
(ঙ) কিম র সদ  সিচব জনাব মাঃ আসা ামান, উপ-পিরচালক ( শাসন) াচােরর ' ফাকাল পেয় ' এবং সদ  জনাব
মাঃ জাবােয়র হােসন, সহকারী পিরচালক ( শাসন) াচােরর 'িবক  ফাকাল পেয় ' িহেসেব দািয়  পালন করেবন।

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

১-৩-২০২২
মাঃ কাম ল ইসলাম

পিরচালক
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১



ন র: ১৪.৩২.০০০০.৪০০.০৬.০০৩.১৯.৮৩/১(১৭) তািরখ: ১৬ ফা ন ১৪২৮
০১ মাচ ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক (সকল), িব আরিস।
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 )।

১-৩-২০২২
মাঃ কাম ল ইসলাম

পিরচালক

২


