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

শাসন িবভাগ

ন র: ১৪.৩২.০০০০.৪০০.০৬.০০৩.১৮.৪৪০ তািরখ: 
৩০ িডেস র ২০২০

১৫ পৗষ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

জন শাসেনর কােজর গিতশীলতা ও উ াবনী দ তা ি  এবং নাগিরকেসবা দান ি য়া ত ও সহজীকরেণর প া উ াবন ও চচার লে  কিমশেনর িন বিণত কমকতা
সম েয় এক  ইেনােভশন ম গঠন করা হেলাঃ

িমকিমক   নংনং কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী িবভাগিবভাগ / / শ াখাশ াখা েমরেমর  দ ািয়দ ািয়   াা   পদপদ
১। জনাব মাঃ গালাম রা াক, পিরচালক ইি িনয়ািরং এ  অপােরশন ইেনােভশন অিফসার
৫। বগম মানা হক, উপ-পিরচালক িল াল এ  লাইেসি ং সদ
৪। জনাব মাঃ মহ জ িবন খােলদ, উপ-পিরচালক ক াম মিনটিরং সদ
২। জনাব মাঃ আসা ামান, উপ-পিরচালক শাসন সদ
৩। জনাব মাঃ মাহ ল আলম, িসিনয়র সহকারী পিরচালক িসে ম এ  সািভেসস সদ
৬। জনাব মাঃ সাজদার রহমান, সহকারী পিরচালক আই  সদ

েমরেমর  কায মঃকায মঃ   
(ক)   কাযালেয়র সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়ন ;
(খ) এ সং া  কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভায় অ েমাদন হণ ও বা বায়ন;
(গ) িত মােস েমর সভা অ ান, কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায় উপ াপন;
(ঘ) ম ণালয়/িবভাগ/সং া পযােয় গ ত সংি  অ া  ইেনােভশন েমর সিহত যাগােযাগ ও সম য় সাধন; এবং 
(ঙ) িত বৎসর ৩১ জা য়ারীর মে  ববত  বৎসেরর এক  ণা  বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন, উহা মি পিরষদ িবভােগ রণ এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ করা।

২।   ইেনােভশন অিফসার এর অ পি িতেত কিম র জ  সদ  বগম মানা হক, উপ-পিরচালক(এলএল) ইেনােভশন অিফসার এবং কিম র সদ  জনাব মাঃ সাজদার
রহমান, সহকারী পিরচালক (আই ) সম য়ক এর দািয়  পালন করেবন। 

৩।    ইেতা েব কিমশেনর ারক ন র-২৮৫১, তািরখ-২২ অে াবর ২০২০ তািরেখ গ ত ইেনােভশন ম এত ারা নগঠন করা হেলা।
৪।         যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।         

৩০-১২-২০২০
মাঃ এয়া ব আলী ইয়া

পিরচালক

ন র: ১৪.৩২.০০০০.৪০০.০৬.০০৩.১৮.৪৪০/১(১৭) তািরখ: ১৫ পৗষ ১৪২৭
৩০ িডেস র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
২) পিরচালক (১), ইি িনয়ািরং এ  অপােরশ  িবভাগ, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
৩) উপ পিরচালক, লাইেসি ং শাখা, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
৪) উপ পিরচালক, ক াম মিনটিরং, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন

১



৫) উপ-পিরচালক, শাসন িবভাগ, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
৬) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, িসে মস এ  সািভেসস িবভাগ , বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
৭) সহকারী পিরচালক , আই  শাখা, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (কিমশেনর ওেয়বসােইেট কােশর অ েরাধসহ)
৮) চয়ার ান মেহাদেয়র একা  সিচব/ভাইস- চয়ার ান ও কিমশনার মেহাদয়গেণর ি গত কমকতা , িব আরিস (ইহা মেহাদয়গেণর সদয় অবগিতর জ )

৩০-১২-২০২০
মাঃ এয়া ব আলী ইয়া

পিরচালক

২


