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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
আইিস� বা�বায়ন-২ শাখা 

৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৬৪৫ তািরখ: 
০৫ �লাই ২০২১

২১ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: িব�িসএল ও অ�া� সং�ায় ��ষেণ িনেয়ািজত িপআরএলগামী কম �কত�া/ কম �চারীগেণর �সে��র, ২০২১ এবং অে�াবর, ২০২১
মােস িপআরএল ম�রীর িনিমে� ��ষণােদশ বািতল �ব �ক অিধদ�ের ��করণ সং�া�।

��: ১) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০১০, তািরখ-১১/০১/২০২১
২) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৩.৩০.০০১.১৭.১১১১, তািরখ-২৮/০২/২০২১

উপ� �� িবষেয় ও ��ি�ত �ারেকর ��ি�েত সদয় অবগিত ও পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িনিমে� জানােনা যাে� �য, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর
রাজ� খাত�� কম �কত�া/ কম �চারীেদর িপআরএল ম�রীর �ােথ � িপআরএেল গমেণর ��নতম ০২ (�ই) মাস �েব � িব�িসএল �থেক অব��করেণর জ� ���
�ারেকর িনেদ �শনা রেয়েছ। �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর অিধকাংশ কম �কত�া-কম �চারী ��ষেণ িব�িসএল ও অ�া� সং�ায় কম �রত থাকায় অিধদ�র �থেক
�লাই, ২০২১ �থেক �ন, ২০২২ পয �� িপআরএলগামী ৫৩৫ (প�চশত �য়ি�শ) জন কম �কত�া/ কম �চারীর ত� স�িলত খসড়া তািলকা সংি�� দ�রস�েহ
ইেতামে� অবগিত ও পরবত� কায ��ম �হেণর িনিমে� ��রণ করা হেয়েছ। 
উ� তািলকা হেত অিধদ�ের রি�ত সব �েশষ ত� �মাতােবক �সে��র, ২০২১ মােস ২৯ (ঊনি�শ) জন এবং অে�াবর, ২০২১ মােস ২৯ (উনি�শ) জন
িপআরএলগামী কম �কত�া/ কম �চারীর তািলকা িপিডএফ ও ওয়াড � ফর�ােট ��ত �ব �ক ��ষণােদশ বািতল ও �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করণ সং�া�
��াপন জারীর সদয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িনিমে� এতদসে� ��রণ করা হেলা।

সং�ি� : বণ �নামেত।

৫-৭-২০২১

সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা-১০০০।

�মাঃ কাম��ামান
মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�)

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ�া�: +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

�ি� আকষ �ণঃ ��সিচব, ��সিচব (�কা�ািন)-এর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৬৪৫/১ তািরখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৮

০৫ �লাই ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) �ব�াপনা পিরচালক, িব�িসএল, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা।
২) িসিজএম, িব�িসএল, িস�আর, আ�াবাদ, চ��াম
৩) িসিজএম, িব�িসএল, �া�িমশন (ই�), মহাখালী, ঢাকা
৪) িসিজএম, িব�িসএল, �া�িমশন (ওেয়�), মহাখালী, ঢাকা
৫) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম,দি�না�ল, �লনা
৬) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম, িড�আর (ই�), িখলগ�ও
৭) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িব�িসএল,িসিজএম,িড�আর (নথ �), �লশান
৮) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম,উ�রা�ল, রাজশাহী
৯) িসিজএম, িড�আর (দি�ণ),িব�িসএল, রমনা
১০) িসিজএম,িড�আর , িব�িসএল, িসিজএম, িড�আর (ওেয়�)
১১) িসিজএম, িসিজএম, ��ািনং এ� �ডেভলপেম�, িব�িসএল, ঢাকা)
১২) িসিজএম, িসিজএম , িহউ�ান িরেসাস �, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৩) িসিজএম, িসিজএম �স� স এ� মােক��ং, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৪) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িসিজএম, অ�াকাউ�স, িব�িসএল
১৫) িসিজএম, িসিজএম, িফ�া� এ� �রেভ��, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৬) িসিজএম, িসিজএম এে�ট এ� িবি�ং, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৭) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম, আই� এ� িবিলং, �শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১৮) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িব�িসএল, িসিজএম, কা�মার সািভ �স,�শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১৯) িসিজএম, িব�িসএল, িসিজএম, ও�আর, ঢাকা
২০) িডিজ (অিতির� দািয়�), িব�িসএল, িডিজ, �এসিস, গাজী�র
২১) িজএম, িজএম, ��িস, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
২২) িজএম, িজএম, �িকউরেম�, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
২৩) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৪) উপপিরচালক, িনেয়াগ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন (�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর �ব�া �হেণর িনিমে�)
২৬) িসঃ সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
২৭) সহকারী পিরচালক, আইিজডি�উ �ািরফ শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ও ক�াণ কম �কত�া
২৮) অিফস কিপ।

৫-৭-২০২১
�মাঃ মিফজ উি�ন 

পিরচালক



টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটেলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাত ভূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী 

কম মকতমা/ কম মচারীদের তাপলকা (ডযে ন্যস্তকরযের প্রজ্ঞািন নং-২৬৯ ক্রমানুসাদর) 
 

 

র্োযির ন্োর্ :  সেপ্টেম্বর , ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল   DoB PRL Date 

০১ ১১৩ জনাব প্রভাে চন্দ্র রায় পররচালক (ইঞ্জিঃ) সপ্রষপ্টে সেরলেক বাাংলাপ্টেশ রলরিপ্টেপ্টে  21/09/1962 20/09/2021 

০২ ১৪৪১ জনাব লাপ্টয়ক আলী িৃধা উপ-েহকারী প্রপ্টকৌশলী (চিঃোিঃ) ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিে), রবটেরেএল, রিনা, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

০৩ ১৪৬৯ জনাব সিািঃ আরনেুর রহিান উপ-েহকারী প্রপ্টকৌশলী (চিঃোিঃ) ট্রান্সরিশন অঞ্চল (পূব ব), রবটেরেএল, িহাখালী, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

০৪ ১৭৫১ জনাব সেয়ে ির্ত বজা আলী করনষ্ঠ রহোব রিক সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরেএল, রাজশাহী 01/10/1962 30/09/2021 

০৫ ১৮৬২ রিপ্টেে রনা সিরী সরাজাররও িরনের ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (পঞ্িি), রবটেরেএল, সশপ্টরবাাংলানগর, ঢাকা 25/09/1962 24/09/2021 

০৬ ২১১৪ জনাব সিািঃ সিাজাপ্টেল সহাপ্টেন টেরেটে  ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (পূব ব), রবটেরেএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 04/09/1962 03/09/2021 

০৭ ২১৬৫ জনাব সিা   াাপ্টলহ উঞ্িন টেরেটে ট্রান্সরিশন অঞ্চল (পঞ্িি), রবটেরেএল, িহাখালী, ঢাকা 09/09/1962 08/09/2021 

০৮ ২২০৯ জনাব কল্পনা রানী বরে বক টেরেটে ট্রান্সরিশন অঞ্চল (পঞ্িি), রবটেরেএল, িহাখালী, ঢাকা 10/09/1962 09/09/2021 

০৯ ২২৯২ জনাব আবেুল আওয়াল েরকার টেরেটে চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 05/09/1962 04/09/2021 

১০ ২৪৬৮ সবগি শরীফা সবগি টেরেটে সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরেএল, রাজশাহী 30/09/1962 29/09/2021 

১১ ২৪৭২ জনাব আব্দলু বারী টেরেটে সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরেএল, রাজশাহী 01/10/1962 30/09/2021 

১২ ২৪৯৯ সবগি ফররো বান ু টেরেটে সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরেএল, রাজশাহী 18/09/1962 17/09/2021 

১৩ ২৮৩৬ জনাব সাল হ আহম্মদ খন্দকার টটসসটট (চঃদাঃ) চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 01/10/1962 30/09/2021 

১৪ ৩৪৩৯ সবগি আপ্টলয়া আক্তার টেও/ এেটেও ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরেএল, গুলশান, ঢাকা 02/09/1962 01/09/2021 

১৪ ৩৪৫৯ জনাব সহোপ্টয়র্তল ইেলাি টেও/ এেটেও ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরেএল, গুলশান, ঢাকা 30/09/1962 29/09/2021 

১৫ ৩৫২৩ জনাব মর্াঃ এনারু্  হক টেও/ এেটেও ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (পঞ্িি), রবটেরেএল, মেলরবাং ানগর, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

১৬ ৩৭১০ সবগি ঞ্জন্নার্ আরা ররর্া টেও/ এেটেও সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 27/09/1962 26/09/2021 

 

পার্া-০১/০৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল   DoB PRL Date 

১৭ ৩৭৪৭ জনাব এে.এি.জালাল উঞ্িন টেও/ এেটেও সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 12/09/1962 12/09/2021 

১৮ ৩৭৬৮ জনাব সিািঃ হােির্ আলী ভত ইয়া টেও/ এেটেও সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 30/09/1962 29/09/2021 

১৯ ৪১১৮ জনাব ইকবাল সহাপ্টেন কযাবল জপ্টয়ন্টার (চিঃোিঃ) সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরেএল, রাজশাহী 12/09/1962 11/09/2021 

২০ ৪৩২০ জনাব মর্াঃ েসিকু  ইস ার্ টটসসএর্ ঢাকা মটস ল াগাল াগ অঞ্চ  (দসিণ) , সবটটসসএ , রর্না, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

২১ ৪৫০২ জনাব িন্েত  রিয়া টেরেএি চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 13/09/1962 12/09/2021 

২২ ৪৯২৬ জনাব সিািঃ আবেুর রব টেরেএি (চিঃোিঃ) চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 27/09/1962 26/09/2021 

২৩ ৪৯৫৩ সিািঃ আলর্াফ সহাপ্টেন টেরেএি (চিঃোিঃ) সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 10/09/1962 09/09/2021 

২৪ ৫২২৭ জনাব বাবুল চন্দ্র রায়  োব ইন্সপ্টপক্টর ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (পূব ব), রবটেরেএল , সখ গা ও,, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

২৫ ৫৬৮২ জনাব েীপক কারি সচৌধুরী লাইনিযান চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 16/09/1962 15/09/2021 

২৬ ৫৮১২ জনাব সিািঃ আবুল কালাি আজাে লাইনিযান সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 25/09/1962 24/09/2021 

২৭ ৫৮১৭ জনাব আব্দলু খাপ্টলক লাইনিযান সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 07/09/1962 06/09/2021 

২৮ ৬০৬২ জনাব ননী সগাপাল সচৌধুরী ওয়যারিযান চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 30/09/1962 29/09/2021 

২৯ ৬৫৩৯ জনাব সিািঃ িরিনুল হক বয় িযাপ্টেজার সকন্দ্রীয় কা বালয়, রবটেরেএল, ঢাকা 01/10/1962 30/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-০২/০৪ 

 

 

 

 



 

র্োযির ন্োর্ :  অপ্টক্টাবর, ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল   DoB PRL Date 

০১ ৬৮১ জনাব সিািঃ সোহরাব সহাপ্টেন 
রহোব রিে কি বকর্বা/ েহকারী 

পররচালক 
সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 10/10/1962 09/10/2021 

০২ ৭৯৫ জনাব এে,এি আব ুর্াপ্টলব উপ-েহকারী প্রপ্টকৌশলী ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরেএল, গুলশান, ঢাকা 24/10/1962 23/10/2021 

০৩ ৮৫৩ জনাব ইেিাইল সহাপ্টেন উপ-েহকারী প্রপ্টকৌশলী ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরেএল, গুলশান, ঢাকা 26/10/1962 25/10/2021 

০৪ ১১০১ সবগি কল্পনা রানী রায় উপ-েহকারী প্রপ্টকৌশলী  ট্রান্সরিশন অঞ্চল (পূব ব), রবটেরেএল, িহাখালী, ঢাকা 05/10/1962 04/10/2021 

০৫ ১৩৩৭ জনাব সেয়ে িরনরুল ইেলাি উপ-েহকারী প্রপ্টকৌশলী (চিঃোিঃ) ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিে), রবটেরেএল, রিনা, ঢাকা 06/10/1962 05/10/2021 

০৬ ১৫৫০ জনাব আব ুজাফর েরকার উপ-েহকারী প্রপ্টকৌশলী (চিঃোিঃ) ট্রান্সরিশন অঞ্চল (পূব ব), রবটেরেএল, িহাখালী, ঢাকা 20/10/1962 19/10/2021 

০৭ ১৫৭৭ জনাব সিািঃ আবুল কাপ্টেি উপ-েহকারী প্রপ্টকৌশলী (চিঃোিঃ) চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 01/11/1962 31/10/2021 

০৮ ২০২০ জনাবা নুরুন্নাহার িজিুোর টেরেটে চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 01/11/1962 31/10/2021 

০৯ ২০৭০ জনাব েপ্টিাষ  চন্দ্র েরকার টেরেটে ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরেএল, গুলশান, ঢাকা 26/10/1962 25/10/2021 

১০ ২২৯৮ জনাবা িধুরির্া চক্রবত্তী টেরেটে চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 31/10/1962 30/10/2021 

১১ ৩০৩৭ জনাব সিাাািঃ রাপ্টবয়া সবগি প্রধান েহকারী সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরেএল, রাজশাহী 15/10/1962 14/10/2021 

১২ ৩০৬৩ জনাবা সবগি নুরুন্নাহার প্রধান েহকারী  ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরেএল, গুলশান, ঢাকা 14/10/1962 13/10/2021 

১৩ ৩২৩২ জনাব সিািঃ নুরূল ইেলাি ভূাঁ ইয়া উচ্চিান েহকারী চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 08/10/1962 07/10/2021 

১৪ ৩৩২৬ জনাব সিািঃ অরহে উলযাহ টেরপএ সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 31/10/1962 30/10/2021 

১৫ ৩৪০৮ জনাবা সবগি গুলশান আরা-২ টেও/ এেটেও গ্রাহকপ্টেবা অঞ্চল, রবটেরেএল, সশপ্টরবাাংলানগর, ঢাকা 19/10/1962 18/10/2021 

১৬ ৩৪৪৭ জনাবা অরনর্া রানী োহা টেও/ এেটেও ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরেএল, গুলশান, ঢাকা 15/10/1962 14/10/2021 

১৭ ৩৪৭৩ জনাবা সবগি সিাোিঃ লুৎফুন নাহার টেও/ এেটেও ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (পূব ব), রবটেরেএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 09/10/1962 08/10/2021 

১৮ ৩৬৮৮ জনাব সিািঃ আিঃ খাপ্টলক টেও/ এেটেও সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 13/10/1962 12/10/2021 

 

পার্া-০৩/০৪ 
 



 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল   DoB PRL Date 

১৯ ৩৭৬৫ জনাব রিজানুর রহিান ভূইয়া টেও/ এেটেও সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 23/10/1962 22/10/2021 

২০ ৩৯০২ জনাব সবগি সেরলনা বান ু টেও/ এেটেও সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরেএল, রাজশাহী 14/10/1962 13/10/2021 

২১ ৩৯০৫ জনাব সিািঃ নজরুল ইেলাি টেও/ এেটেও সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরেএল, রাজশাহী 03/10/1962 02/10/2021 

২২ ৩৯৫৩ জনাব আলর্াফ সহাপ্টেন িৃধা (অন্ধ) টেও/ এেটেও সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 22/10/1962 21/10/2021 

২৩ ৪০০৯ জনাব িুকুল িীর কযাবল জপ্টয়ন্টার ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিে), রবটেরেএল, রিনা, ঢাকা 04/10/1962 03/10/2021 

২৪ ৪৪৮৩ জনাব সিািঃ িাপ্টাি সশখ টেরেএি ট্রান্সরিশন অঞ্চল (পূব ব), রবটেরেএল, িহাখালী, ঢাকা 06/10/1962 05/10/2021 

২৫ ৪৭৭৮ জনাব আব্দলু কররি টেরেএি (চিঃোিঃ) ঢাকা সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরেএল, গুলশান, ঢাকা 12/10/1962 11/10/2021 

২৬ ৫৩৬৪ জনাব সিািঃ জািাল উঞ্িন োব-ইন্সপ্টপক্টর সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরেএল, রাজশাহী 18/10/1962 17/10/2021 

২৭ ৫৭০৩ জনাব কাজী আউয়াল আজি লাইনিযান চট্টগ্রাি সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, রবটেরেএল, চট্টগ্রাি 08/10/1962 07/10/2021 

২৮ ৫৯৫৪ জনাব আিঃ রহিান িৃধা লাইনিযান সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (েরিোঞ্চল), রবটেরেএল, খুলনা 10/10/1962 09/10/2021 

২৯ ৬৪৩৪ জনাব সিািঃ রবল্লাল সহাপ্টেন োস্ক ওয়াকব/ সেরলগ্রাফ িযাপ্টেজার সবপ্টেরশক সেরলপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল, িহাখালী, ঢাকা 25/10/1962 24/10/2021 

 

 

 

পার্া-০৪/০৪ 

 

 

 

 

 


