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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: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৩৭৫ তািরখ: 

২২ �ম ২০২২

৮ �জ�� ১৪২৯

িবষয়: িব�িসএেল ��ষেণ িনেয়ািজত িপআরএলগামী কম �কত�া/ কম �চারীগেণর �লাই, ২০২২ এবং আগ�, ২০২২ মােস িপআরএল ম�রীর
িনিমে� ��ষণােদশ বািতল �ব �ক �টিলেযাগােযাগ 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
 

৩) �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর �ারক নং-১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.২১৬, তািরখ-১৩/০৩/২০২২

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, যারা ��ষেণ িব�িসএলসহ অ�া� �কা�ািনেত কম �রত, িপআরএল ম�রীর �ােথ � িপআরএেল গমেণর ��নতম ০২

(�ই) মাস �েব � িব�িসএল �থেক অব��করেণর জ� ��� ১নং ও ২নং �া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, ২০২২ �থেক �ন, ২০২৩ পয �� িপআরএলগামী ৪৬৯ (চারশত উনস�র) জন

কম �কত�া/ কম �চারীর ত� স�িলত খসড়া তািলকা সংি�� দ�রস�েহ ইেতামে� অবগিত ও পরবত� কায ��ম �হেণর িনিমে� ��� ৩নং প��েল ��রণ করা
হেয়েছ (কিপ সং��)। িব�িসএল ও অ�া� সং�া �থেক অ�াবিধ উ� তািলকার উপর যাচাই�ত �িতেবদন পাওয়া যায়িন। ফেল �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর

মা�েম খসড়া তািলকা� অিধকতর যাচাই কের �লাই, ২০২২ মােস ২৩ জন এবং আগ�, ২০২২ মােস ১৯ জন িপআরএলগামী কম �কত�া-কম �চারীর তািলকা

�তির করা হেয়েছ (কিপ সং��)। পরবত�েত িব�িসএল ও অ�া� সং�া �থেক �কান �কার ��াব পাওয়া �গেল ��ষণােদশ বািতেলর িনিমে� তা ��রণ করা

হেব। 

এমতাব�ায়, �লাই, ২০২২ মােস ২৩ (�তইশ) জন এবং আগ�, ২০২২ মােস ১৯ (ঊিনশ) জন িপআরএলগামী কম �কত�া/ কম �চারীর ত� িপিডএফ ও ওয়াড �

ফর�ােট ��ত �ব �ক ��ষণােদশ বািতল ও �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করেণর সদয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িনিমে� এতদসে� ��রণ করা হেলা।

সং�ি� : বণ �নামেত।

২২-৫-২০২২

সিচব 
ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মিশউর রহমান

মহাপিরচালক

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

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৩৭৫/১(২৬) তািরখ: 
 

৮ �জ�� ১৪২৯

২২ �ম ২০২২
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) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড, রাজউক কমািশ �য়াল কমে��, �লশান-১, ঢাকা।
 

৩) িসিজএম, িব�িসএল, িস�আর, আ�াবাদ, চ��াম
 ৪) িসিজএম, িব�িসএল, �া�িমশন (ই�), মহাখালী, ঢাকা

 
৫) িসিজএম, িব�িসএল, �া�িমশন (ওেয়�), মহাখালী, ঢাকা

৬) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম,দি�না�ল, �লনা
 

৭) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম, িড�আর (ই�), িখলগ�ও
 ৮) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িব�িসএল,িসিজএম,িড�আর (নথ �), �লশান

 
৯) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম,উ�রা�ল, রাজশাহী

১০) িসিজএম, িড�আর (দি�ণ),িব�িসএল, রমনা
 

১১) িসিজএম,িড�আর , িব�িসএল, িসিজএম, িড�আর (ওেয়�)
 ১২) িসিজএম, িসিজএম, ��ািনং এ� �ডেভলপেম�, িব�িসএল, ঢাকা)

 
১৩) িডএমিড, িডএমিড , কেপ �ােরট অ�ােফয়াস �, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)

১৪) িসিজএম, িসিজএম �স� স এ� মােক��ং, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
 

১৫) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িসিজএম, অ�াকাউ�স, িব�িসএল
 ১৬) িসিজএম, িসিজএম, িফ�া� এ� �রেভ��, 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) িজএম, িজএম, ��িস, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)

 
২১) িজএম, িজএম, �িকউরেম�, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)

২২) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
 

২৩) উপপিরচালক, িনেয়াগ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
 ২৪) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন (�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর �ব�া �হেণর িনিমে�)

 
২৫) িবভাগীয় �েকৗশলী, িডিজ মেহাদেয়র দ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

২৬) অিফস কিপ।
 

২২-৫-২০২২
�মাঃ মিফজ উি�ন 

 
পিরচালক



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
আইিস  বা বায়ন-২ শাখা 

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

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.২১৬ তািরখ: 
১৩ মাচ ২০২২

২৮ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অিধদ েররঅিধদ েরর   র াজরাজ   খ াতখ াত   কমকতাকমকতা --কমচার ীগেণরকমচার ীগেণর   ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  অথঅথ   বছেররবছেরর
(( লাইলাই ,  ,  ২০২২২০২২   থেকথেক  নন ,  ,  ২০২৩২০২৩  মাসমাস   পযপয ) ) অবসরঅবসর   ওও  অবসেরা রঅবসেরা র    ( ( িপআরএলিপআরএল) ) এবংএবং
পনশনপনশন   ম রীরম রীর   কায মকায ম   হণহণ   সং াসং া ।।

: ১) িপ িড'র াপন নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৬৯, তািরখ-২৫/০৬/২০১৫
২) িপ িড'র ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০১০, তািরখ-১১/০১/২০২১ ি ঃ।
৩) িপ িড'র ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৩.৩০.০০১.১৭.১১১১, তািরখ-২৮/০২/২০২১

উপ  িবষেয় ও ি ত ারেকর ি েত সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িব  িব িবর রাজ  খাত
কমকতা-কমচারীগণেক নব িজত টিলেযাগােযাগ অিধদ ের ানা র করার পর এবং অিধকাংশ কমকতা-কমচারীেক

ষেণ িব িসএেল ও কিতপয় কমকতা-কমচারীেক ষেণ অ া  সং ায় পদায়ন করা হয়। ফেল এসকল কমকতা-
কমচারীর পােসানাল ডাটা ােনজেমে র জ  িব িসএল/ সংি  সং ার দ  তে র িভি েত অিধদ ের এক
ডাটােবইজ ণয়ন করা হয়। কমকতা-কমচারীেদর ডাটােবইেজর আেলােক িপআরএলগামীেদর তািলকা ত কের

ষণােদশ বািতল ও টিলেযাগােযাগ অিধদ ের করণ এবং িপআরএল ম রীর কায ম হণ করা হে । উ
কায েমর ধারাবািহকতায় অিধদ র ক ক আগামী লাই, ২০২২ মাস হেত ন, ২০২৩ পয  িপআরএলগামী ৪৬৯
(চারশত ঊনস র) জেনর খসড়া তািলকা ত করা হেয়েছ। টিলেযাগােযাগ অিধদ ের অিধদ ের করণ সং া

াপন নং-২৬৯ এর ত  যাচাই এবং ম অ সরণ কমকতা-কমচারীেদর তািলকা মাস িভি ক ত করা হেয়েছ।
টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট তািলকা  দখা যেত পাের।
উ  তািলকায় উে িখত তে  কারও আপি / সংেশাধনী/ সংেযাজনী াব থাকেল উপ  মাণকসহ যথাযথ
ক পে র মা েম িন ি র িনিমে  অিধদ েরর মহাপিরচালক বরাবর আগামী ১৫ (পেনর) কমিদবেসর মে  রণ
করেত হেব।
উে  য, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর  ২নং ও ৩নং ারেকর িনেদশনা মাতােবক উ  তািলকা থেক

লাই, ২০২২ মাস থেক ষণােদশ বািতল ও অিধদ ের করণ সং া  াব অিধদ র থেক ডাক ও
টিলেযাগােযাগ িবভােগ রণ করা হেব। িব ািরত তে র েয়াজেন অিধদ েরর ক াণ কমকতা জনাব মাঃ সিফজ
উি ন, সহকারী পিরচালক (আইিজডি উ ািরফ) ( শাসন অিধশাখায় সং ) এর মাবাইল ন ের
+৮৮০১৭১৬৯১৭৮০০ এবং ইেমইেল mdshofizu@gmail.com যাগােযাগ করা যেত পাের।   
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মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র মেহাদেয়র অ েমাদন েম প খানা রণ করা হেলা।

১৩-৩-২০২২

ব াপনা পিরচালক, িব িসএল, ৩৭/ই ই াটন গােডন, 
ঢাকা।

মাঃ মিফজ উি ন
পিরচালক

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ফ া : 880-2-9830922

ইেমইল:
dir.admin@telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.২১৬/১(২৮) তািরখ: ২৮ ফা ন ১৪২৮
১৩ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) ব াপনা পিরচালক, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড, কেপােরট অিফস, লশান-১, ঢাকা।
২) উপ ব াপনা পিরচালক (কেপােরট এেফয়াস), িব িসএল, ক ীয় কাযালয়, ঢাকা।
৩) চীফ জনােরল ােনজার (পিরক না ও উ য়ন), িব িসএল ক ীয় কাযালয়, ঢাকা।
৪) চীফ জনােরল ােনজার (মােক ং এ  সলস)), িব িসএল ক ীয় কাযালয়, ঢাকা।
৫) চীফ জনােরল ােনজার (মানব স দ), িব িসএল ক ীয় কাযালয়, ঢাকা।
৬) চীফ জনােরল ােনজার (একাউ স), িব িসএল ক ীয় কাযালয়, ঢাকা।
৭) চীফ জনােরল ােনজার (িফ া  এ  রিভ ), িব িসএল ক ীয় কাযালয়, ঢাকা।
৮) চীফ জনােরল ােনজার, িড আর (ই ), িব িসএল, িখল াও, ঢাকা।
৯) চীফ জনােরল ােনজার, িড আর (পি ম), িব িসএল, শেরবাংলানগর, ঢাকা।
১০) চীফ জনােরল ােনজার, িড আর (উ র), িব িসএল, লশান, ঢাকা।
১১) চীফ জনােরল ােনজার, িড আর (দি ণ), িব িসএল, রমনা, ঢাকা।
১২) চীফ জনােরল ােনজার, এে ট এ  িবি ং, িব িসএল, নীলে ত, ঢাকা।
১৩) চীফ জনােরল ােনজার (আই  এ  িবিলং), িব িসএল, শেরবাংলানগর, ঢাকা।
১৪) চীফ জনােরল ােনজার, াহকেসবা, িব িসএল, শেরবাংলানগর, ঢাকা।
১৫) চীফ জনােরল ােনজার, িস আর, িব িসএল, আ াবাদ, চ াম।
১৬) চীফ জনােরল ােনজার, টিলেযাগােযাগ অ ল (উ রা ল), িব িসএল, রাজশাহী।
১৭) চীফ জনােরল ােনজার, টিলেযাগােযাগ অ ল (দি ণা ল), িব িসএল, লনা।
১৮) চীফ জনােরল ােনজার, া িমশন অ ল ( ব), িব িসএল, মহাখালী, ঢাকা।
১৯) চীফ জনােরল ােনজার, া িমশন অ ল (পি ম), িব িসএল, মহাখালী, ঢাকা।
২০) চীফ জনােরল ােনজার, বেদিশক টিলেযাগােযাগ অ ল, িব িসএল, বনানী, ঢাকা।
২১) মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ াফ কেলজ, িব িসএল, গাজী র।
২২) জনােরল ােনজার, িস'জ, িব িসএল, তজ াও, ঢাকা।
২৩) জনােরল ােনজার ( িকউরেম ), িব িসএল, শেরবাংলানগর, ঢাকা।
২৪) মহা ব াপক (মােক ং ও ভাস), টিলটক, রাজউক কমািশয়াল কমে , লশান-১, ঢাকা।
২৫) মহা ব াপক, এসএ িড ও িসআরএম, টিলটক, রাজউক কমািশয়াল কমে , লশান-১, ঢাকা।
২৬) উপপিরচালক, আইিস  বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর
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িনিমে )
২৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, িশ ণ শাখা , টিলেযাগােযাগ অিধদ র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
২৮) অিফস কিপ।

১৩-৩-২০২২
আহা দ উ াহ 
উপপিরচালক
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টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটিলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাত ভূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী কম মকতমা/ কম মচারীদের তাপলকা (ডযে ন্যস্তকরযের প্রজ্ঞািন নং-২৬৯ 

ক্রমানুসাদর) 

 

র্োযির নোর্ : জুিোই, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 66 জনোব সুভোষ চন্দ্র রোয় টজনোযরি ম্যোযনজোর (ইলজিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Aug-63 31-Jul-22 

০২ 83 জনোব টর্োিঃ শওকত আিী লর্ঞো পলরচোিক (অর্ ম) 
উপ-ব্যবস্থোপনো পলরচোিক, লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Aug-63 31-Jul-22 

০৩ 143 জনোব টর্োিঃ লরয়োজুি ইিিোর্ পলরচোিক (ইলজিঃ) 
টজনোযরি ম্যোযনজোর, লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো 

(যেষযে) 
15-Jul-63 14-Jul-22 

০৪ 857 জনোব টর্োিঃ আবুি কোিোর্ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহক টিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Aug-63 31-Jul-22 

০৫ 912 জনোব টর্োিঃ জোযহদুি ইিিোর্ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
17-Jul-63 16-Jul-22 

০৬ 928 জনোব অনুপ কুর্োর চক্রবতী  উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
17-Jul-63 16-Jul-22 

০৭ 2404 জনোব তহলর্নো খোতুন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
5-Jul-63 4-Jul-22 

০৮ 2671 জনোব টর্োিঃ রলবউি ইিিোর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে)  
20-Jul-63 19-Jul-22 

০৯ 3202 জনোব টশখ শোহোব উলিন উচ্চর্োন িহকোরী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
1-Aug-63 31-Jul-22 

১০ 3656 জনোব ঝন মোরোনী রোয় টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
6-Jul-63 5-Jul-22 

১১ 3722 জনোব আশুরো খোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
31-Jul-63 30-Jul-22 

১২ 3729 জনোব টগোিোর্ রববোনী টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
9-Jul-63 8-Jul-22 

১৩ 3736 জনোব সুিতোনো রোলবয়ো টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
7-Jul-63 6-Jul-22 

১৪ 4029 জনোব টর্ো: ছোিোউলিন কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Jul-63 30-Jul-22 

১৫ 4073 জনোব র্কসুদোর রহর্োন কযোবি জযয়ন্টোর লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর (যেষযে) 15-Jul-63 14-Jul-22 

 

পার্া-০১/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৬ 4115 জনোব টর্োিঃ শোর্সুি হক কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
20-Jul-63 19-Jul-22 

১৭ 4870 জনোব টর্োিঃ লর্জোন টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
7-Jul-63 6-Jul-22 

১৮ 5187 জনোব টর্োিঃ জিীর্ উলিন 
এিলডএ/এিলডএ-কোর্- 

েোইলপষ্ট/িাঁেলিলপকোর(চিঃদোিঃ) 
লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 16-Jul-63 15-Jul-22 

১৯ 5188 জনোব টক. এর্. শোহ আির্ 
এিলডএ/এিলডএ-কোর্- 

েোইলপষ্ট/িাঁেলিলপকোর 

লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Aug-63 31-Jul-22 

২০ 5218 জনোব টর্োিঃ র্োজহোর লর্য়ো  িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
6-Jul-63 5-Jul-22 

২১ 5301 জনোব টর্োিঃ িোইদুর রহর্োন িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
31-Jul-63 30-Jul-22 

২২ 5314 জনোব তোলহর আিী িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
2-Jul-63 1-Jul-22 

২৩ 5400 জনোব টর্োিঃ আব্দুি হোলর্দ লর্য়ো িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
10-Jul-63 9-Jul-22 

২৪ 5882 জনোব আব্দুি আউয়োি  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
2-Jul-63 1-Jul-22 

২৫ 5932 জনোব টর্োিঃ িোইফুি ইিিোর্  িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
13-Jul-63 12-Jul-22 

২৬ 6116 জনোব টর্োিঃ জোলকর টহোযিন ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
26-Jul-63 25-Jul-22 

২৭ 6274 জনোব টর্োিঃ আব্দুি ছোিোর্ পুে আউেম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
16-Jul-63 15-Jul-22 

২৮ 6289 জনোব টর্োিঃ নুরুন নবী টহড কুলি 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
26-Jul-63 25-Jul-22 

২৯ 6513 জনোব টর্োিঃ হোয়দোর আিী- েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
22-Jul-63 21-Jul-22 

৩০ 6523 জনোব কোজী কোর্রুি হোিোন  েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
21-Jul-63 20-Jul-22 

 
 

পার্া-০২/৩৪ 

 



 

র্ারসর নার্ :  আগষ্ট , ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 135 জনোব টর্োিঃ আব্দুি আউয়োি খোন পলরচোিক (ইলজিঃ) লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো (যেষযে) 13-Aug-63 12-Aug-22 

০২ 648 জনোব নুরুি আির্ টেলিগ্রোফ র্োস্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
16-Aug-63 15-Aug-22 

০৩ 864 জনোব এনএর্ জোহোঙ্গীর আির্ টচৌধুরী  উপ-িহকোরী েযকৌশিী টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 6-Aug-63 5-Aug-22 

০৪ 991 জনোব টর্োিঃ তফলির আহম্মদ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Sep-63 31-Aug-22 

০৫ 1032 জনোব লর্ন্টু কুর্োর িরকোর উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Sep-63 31-Aug-22 

০৬ 2137 জনোব লিলিকো র্হি টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
15-Aug-63 14-Aug-22 

০৭ 2156 জনোব ইয়োকুব আিী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
6-Aug-63 5-Aug-22 

০৮ 2412 জনোব টশিী রোেী রোয় টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
6-Aug-63 5-Aug-22 

০৯ 2538 জনোব কোলনজ আক্তোর সুিতোনো টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
10-Aug-63 9-Aug-22 

১০ 2879 জনোব টর্োিঃ আব্দুর রলশদ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহক টিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, 

ঢোকো (যেষযে) 
31-Aug-63 30-Aug-22 

১১ 3440 জনোব রওশন আরো টবগর্ লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) (যেষযে) 
1-Sep-63 31-Aug-22 

১২ 3522 জনোব শোর্ছুন নোহোর খোনর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
3-Aug-63 2-Aug-22 

১৩ 3529 জনোব নোলগ মি আক্তোর বোনু টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 31-Aug-63 30-Aug-22 

১৪ 3563 জনোব কৃষ্ণো চক্রবতী টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
28-Aug-63 27-Aug-22 

১৫ 3866 জনোব টর্োিঃ আলনছুর রহর্োন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহক টিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, 

ঢোকো (যেষযে) 
26-Aug-63 25-Aug-22 

১৬ 4179 জনোব টর্োিঃ আিঃ হোন্নোন কযোবি জযয়ন্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Sep-63 31-Aug-22 

 

পার্া-০৩/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৭ 4416 জনোব টর্োিঃ আলনসুর রহর্োন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Sep-63 31-Aug-22 

১৮ 5171 জনোব েীলত িতো অলিকোরী 
এিলডএ/এিলডএ-কোর্- 

েোইলপষ্ট/িাঁেলিলপকোর 

লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
15-Aug-63 14-Aug-22 

১৯ 5186 জনোব টর্োিঃ নজরুি ইিিোর্ 
এিলডএ/এিলডএ-কোর্- 

েোইলপষ্ট/িাঁেলিলপকোর(চিঃদোিঃ) 
টজনোযরি ম্যোযনজোর (িংগ্রহ), লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে)। 21-Aug-63 20-Aug-22 

২০ 5235 জনোব টর্োিঃ নোলজর্ উলিন  িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Sep-63 31-Aug-22 

২১ 5257 জনোব আিঃ জলিি মৃিো িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
10-Aug-63 9-Aug-22 

২২ 5759 জনোব আবদুি র্লতন িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
15-Aug-63 14-Aug-22 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-০৪/৩৪ 

 

 

 

 



 

র্ারসর নার্ :  সেপ্টেম্বর , ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 116 জনোব েদীপ কুর্োর িোহো লবভোগীয় েযকৌশিী  টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 30-Sep-63 29-Sep-22 

০২ 134 জনোব টর্োিঃ রুহুি কুদ্দুি পলরচোিক (ইলজিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
6-Sep-63 5-Sep-22 

০৩ 812 জনোব লর্জোনুি বোবী উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
5-Sep-63 4-Sep-22 

০৪ 957 জনোব টর্োিঃ আয়নোি হক, উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
8-Sep-63 7-Sep-22 

০৫ 1640 জনোব টর্োিঃ টর্োজফ্ফর রহর্োন উপ িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
29-Sep-63 28-Sep-22 

০৬ 1645 জনোব আব্দুি জলিি লর্য়ো উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 29-Sep-63 28-Sep-22 

০৭ 2141 জনোব শোর্লিদ আক্তোর টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
6-Sep-63 5-Sep-22 

০৮ 2344 জনোবো গুিশোন আরো িরকোর  টিলিটি 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
28-Sep-63 27-Sep-22 

০৯ 2423 জনোব টরলজনো আক্তোর টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
29-Sep-63 28-Sep-22 

১০ 2466 জনোব লুৎফো টবগর্ টরোকনী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
14-Sep-63 13-Sep-22 

১১ 2469 জনোব টদযিরো আকতোর জোহোন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
4-Sep-63 3-Sep-22 

১২ 2831 জনোব লকির্ত পোশো  টিলিটি (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
28-Sep-63 27-Sep-22 

১৩ 3417 জনোব র্লরয়র্ টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে)। 
30-Sep-63 29-Sep-22 

১৪ 3452 জনোব  মুনো রোনী চক্রবতী  লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Oct-63 30-Sep-22 

১৫ 3654 জনোব সুরোইয়ো নোহোর টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
10-Sep-63 9-Sep-22 

১৬ 3771 জনোব টর্োিঃ ইন্তোজউলিন মুন্সী টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
2-Sep-63 1-Sep-22 

 

পার্া-০৫/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৭ 3855 জনোব সুিতোনো রোলজয়ো টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
2-Sep-63 1-Sep-22 

১৮ 4052 জনোব টর্োিঃ র্োহোতোব উলিন কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
9-Sep-63 8-Sep-22 

১৯ 4155 জনোব টর্োিঃ ইলিয়োি কযোবি জযয়ন্টোর(চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
28-Sep-63 27-Sep-22 

২০ 4229 জনোব আলর্র জোহোন খাঁন টিএি/টিলপও 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
3-Sep-63 2-Sep-22 

২১ 4464 জনোব নুর টর্োহোম্মদ  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
5-Sep-63 4-Sep-22 

২২ 4470 জনোব টর্োিঃ আিঃ হক টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
5-Sep-63 4-Sep-22 

২৩ 4528 জনোব জোহোঙ্গীর আির্ টিলিএর্ 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
28-Sep-63 27-Sep-22 

২৪ 5368 জনোব টর্োিঃ আবুি কোযশর্ িোব ইন্সযপক্টর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
10-Sep-63 9-Sep-22 

২৫ 5672 জনোব জনোব আহছোন উল্যোহ িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
12-Sep-63 11-Sep-22 

২৬ 5710 জনোব আবুি কোযশর্  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Oct-63 30-Sep-22 

২৭ 6127 জনোব টর্োিঃ টর্োস্তফো ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
3-Sep-63 2-Sep-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-০৬/৩৪ 

 

 



র্ারসর নার্ :  অপ্টটোবর, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 93 জনোব টর্োিঃ আব্দুি িলতফ উর্দ্মতন লহিোব রিে কর্ মকমতমো  
টজনোযরি ম্যোযনজোর, লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো 

(যেষযে) 
11-Oct-63 10-Oct-22 

০২ 105 জনোব টগোপীনোর্ আচোর্য্ম পলরচোিক (ইলজিঃ) পলরচোিক (িোইযিলন্সং ও ট্যোলরফ), টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 31-Oct-63 30-Oct-22 

০৩ 268 জনোব টর্োিঃ আলর্র টহোযিন উর্দ্মতন লহিোব রিে কর্ মকমতমো  লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 22-Oct-63 21-Oct-22 

০৪ 1011 জনোব টর্োিঃ লিরোজুি হক উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
4-Oct-63 3-Oct-22 

০৫ 1148 জনোব টর্োিঃ হুর্োয়ুন কলবর উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
18-Oct-63 17-Oct-22 

০৬ 1650 জনোব টতোছোযিক টহোযিন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
25-Oct-63 24-Oct-22 

০৭ 1830 জনোব আযনোয়োরো টবগর্ র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহক টিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, 

ঢোকো (যেষযে) 
15-Oct-63 14-Oct-22 

০৮ 2204 জনোব রতন কুর্োর িরকোর টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
25-Oct-63 24-Oct-22 

০৯ 2277 জনোব লচত্রো টিন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
11-Oct-63 10-Oct-22 

১০ 2379 জনোব রলফকো খোতুন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
21-Oct-63 20-Oct-22 

১১ 2496 জনোব টর্োিঃ ইকবোি টহোযিন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
31-Oct-63 30-Oct-22 

১২ 2742 জনোব টর্োিঃ শলহদউল্লোহ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
15-Oct-63 14-Oct-22 

১৩ 2812 জনোব রলফকুি আির্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
17-Oct-63 16-Oct-22 

১৪ 3205 জনোব ছোইফুি ইিিোর্  উচ্চর্োন িহকোরী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
8-Oct-63 7-Oct-22 

১৫ 3649 জনোব লনভো ববরোগী টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Nov-63 31-Oct-22 

১৬ 3668 জনোব লশলরনো খোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
11-Oct-63 10-Oct-22 

১৭ 3793 জনোব র্োহবুবো টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
11-Oct-63 10-Oct-22 

 

পার্া-০৭/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৮ 4054 জনোব টর্োিঃ আলজজুর রহর্োন কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
30-Oct-63 29-Oct-22 

১৯ 4102 জনোব টর্োিঃ টদযিোয়োর টহোযিন কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
27-Oct-63 26-Oct-22 

২০ 4127 জনোব টর্োিঃ হোলববুর রহর্োন কযোবি জযয়ন্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
20-Oct-63 19-Oct-22 

২১ 4145 জনোব টবিোযয়ত টহোযিন কযোবি জযয়ন্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
30-Oct-63 29-Oct-22 

২২ 4332 জনোব টর্োিঃ আবুি টহোযিন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Nov-63 31-Oct-22 

২৩ 5114 জনোব রসুি লর্য়ো  ড্রোইভোর লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো (যেষযে) 1-Nov-63 31-Oct-22 

২৪ 5501 জনোব টর্োিঃ ফরহোদ টহোযিন িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
25-Oct-63 24-Oct-22 

২৫ 5546 জনোব রুকন উলিন িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
9-Oct-63 8-Oct-22 

২৬ 5744 জনোব আবদুি হোলকর্ িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
20-Oct-63 19-Oct-22 

২৭ 5822 জনোব টর্োিঃ জোহোঙ্গীর আির্ িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Nov-63 31-Oct-22 

২৮ 6053 জনোব আব্দুি কোযদর  ওয়যোরম্যোন লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো (যেষযে) 21-Oct-63 20-Oct-22 

২৯ 6071 জনোব শলফকুি ইিিোর্ ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
15-Oct-63 14-Oct-22 

৩০ 6082 জনোব টর্োতোযহর টহোযিন ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Nov-63 31-Oct-22 

৩১ 6235 জনোব টর্োিঃ আব্দুি বোযতন ভূইয়ো টট্রিোর (চিঃদোিঃ) টজনোযরি ম্যোযনজোর,টিটিলি’জ, লবটিলিএি, টতজগাঁও, ঢোকো (যেষযে)। 18-Oct-63 17-Oct-22 

৩২ 6277 জনোব টর্োিঃ আব্দুি হোন্নোন পুে আউেম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
15-Oct-63 14-Oct-22 

৩৩ 6572 জনোব পোরুি টবগর্  গোড ম টজনোযরি ম্যোযনজোর (িংগ্রহ), লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে)। 1-Nov-63 31-Oct-22 

 

পার্া-০৮/৩৪ 

 

 



 

র্ারসর নার্ : নপ্টেম্বর, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 40 জনোব কর্যিশ লবশ্বোি টজনোযরি ম্যোযনজোর (ইলজিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
23-Nov-63 22-Nov-22 

০২ 73 জনোব টশখ আবুি খোযয়র পলরচোিক (ইলজিঃ) পলরচোিক (ির্ন্বয়-যর্োবোইি), টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 10-Nov-63 9-Nov-22 

০৩ 112 জনোব টর্োিঃ টরজোউি কলবর টজনোযরি ম্যোযনজোর (ইলজিঃ) লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 30-Nov-63 29-Nov-22 

০৪ 719 জনোব টর্োিঃ আব্দুি হোন্নোন ভূ ূঁঞো উর্ধ্মতন লহিোব রিক (চিঃদোিঃ) টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 7-Nov-63 6-Nov-22 

০৫ 861 জনোব শ্রী কোলতমক চন্দ্র টগোস্বোর্ী উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Dec-63 30-Nov-22 

০৬ 1363 জনোব হোওিোদোর টর্োিঃ র্লহউলিন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
25-Nov-63 24-Nov-22 

০৭ 1866 জনোব এযোলর্ তপতী র্ন্ডি র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
29-Nov-63 28-Nov-22 

০৮ 1902 জনোব িোর্ছুন্নোহোর র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
30-Nov-63 29-Nov-22 

০৯ 1905 জনোব নলিতো কর  র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
3-Nov-63 2-Nov-22 

১০ 1954 জনোব আফযরোজো আক্তোর র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Dec-63 30-Nov-22 

১১ 2376 জনোব তোিলির্ো খোতুন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
25-Nov-63 24-Nov-22 

১২ 2425 জনোব টর্োিঃ এযস্কিোর আিী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
5-Nov-63 4-Nov-22 

১৩ 2440 জনোব রওশন আরো টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
30-Nov-63 29-Nov-22 

১৪ 2490 জনোব খিকোর লরলজয়ো সুিতোনো টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
25-Nov-63 24-Nov-22 

১৫ 2609 জনোব টর্োিঃ কোইয়ুর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
9-Nov-63 8-Nov-22 

১৬ 2848 জনোব এর্ এর্ শলহদ আিী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
4-Nov-63 3-Nov-22 

 

পার্া-০৯/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৭ 2880 জনোব টহনো আক্তোর খোতুন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
2-Nov-63 1-Nov-22 

১৮ 3534 জনোব র্র্তোজ টবগর্  টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
12-Nov-63 11-Nov-22 

১৯ 3564 জনোব হোলির্ো টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
21-Nov-63 20-Nov-22 

২০ 3588 জনোব খোযয়জ আহোম্মদ  টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
30-Nov-63 29-Nov-22 

২১ 3678 জনোব হোলর্দো খোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
10-Nov-63 9-Nov-22 

২২ 3751 জনোব টবিী খোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
29-Nov-63 28-Nov-22 

২৩ 3910 জনোব টর্োছোিঃ র্র্তোজ টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
10-Nov-63 9-Nov-22 

২৪ 4138 জনোব লর্জোনুর রহর্োন  কযোবি জযয়ন্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Dec-63 30-Nov-22 

২৫ 4372 জনোব আবদুি িলতফ হোওিোদোর  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
15-Nov-63 14-Nov-22 

২৬ 4418 জনোব টর্োিঃ এনোযয়ত উল্লোহ টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
5-Nov-63 4-Nov-22 

২৭ 4581 জনোব টর্োিঃ ইির্োইি পোযেোয়োরী  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
15-Nov-63 14-Nov-22 

২৮ 4612 জনোব সুলবর কুর্োর পোি টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
21-Nov-63 20-Nov-22 

২৯ 4707 জনোব টর্োিঃ লিলিকুর রহর্োন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
25-Nov-63 24-Nov-22 

৩০ 4753 জনোব উজ্জি কুর্োর ভট্রোচোর্য্ম টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
28-Nov-63 27-Nov-22 

৩১ 4867 জনোব টর্োিঃ টকরোর্ত আিী টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো (যেষযে) 19-Nov-63 18-Nov-22 

৩২ 5121 জনোব েদীপ কুর্োর বড়ুয়ো ড্রোইভোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
10-Nov-63 9-Nov-22 

৩৩ 5554 জনোব জোিোি উলিন িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
2-Nov-63 1-Nov-22 

 

পার্া-১০/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

৩৪ 5569 জনোব শরোফত আিী িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Dec-63 30-Nov-22 

৩৫ 6143 জনোব টর্োিঃ টখোযদজো খোতুন ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
1-Dec-63 30-Nov-22 

৩৬ 6237 জনোব টর্োিঃ ইব্রোহীর্ খলিি আউেযডোর িরকোর টজনোযরি ম্যোযনজোর (িংগ্রহ), লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে)। 10-Nov-63 9-Nov-22 

৩৭ 6521 জনোব টর্োিঃ বিলহি উলিন েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
15-Nov-63 14-Nov-22 

৩৮ 6664 জনোব টর্ো. শোজোহোন আিী 
টস্টযনো েোইলপস্ট/িাঁেলিলপকোর কোর্ 

কলিউেোর অপোযরের 

লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
15-Nov-63 14-Nov-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-১১/৩৪ 

 

 



 

র্ারসর নার্ : ডিপ্টেম্বর, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 60 জনোব টর্োিঃ আব্দুি টর্োকোযির্ টজনোযরি ম্যোযনজোর (ইলজিঃ) অলতলরক্ত র্হোপলরচোিক (কোলরগলর), টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 16-Dec-63 15-Dec-22 

০২ 89 জনোব টর্োিঃ র্োজহোরুি ইিিোর্ উর্ধ্মতন লহিোব রিে কর্ মকতমো 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো 

(যেষযে) 
26-Dec-63 25-Dec-22 

০৩ 147 জনোব টর্োিঃ তোজুি ইিিোর্ লবভোগীয় েযকৌশিী  
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
30-Dec-63 29-Dec-22 

০৪ 160 জনোব টর্োহোম্মদ আিী িরকোর পলরচোিক (ইলজিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

০৫ 254 জনোব র্োর্লুকোর রহর্োন উপ-পলরচোিক (তোর) লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 1-Jan-64 31-Dec-22 

০৬ 500 জনোব টর্োিঃ আবদুি র্োযিক িরকোর িহকোরী েযকৌশিী  টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 31-Dec-63 30-Dec-22 

০৭ 777 জনোব টর্োিঃ ফোরুক টহোযিন উপ-িহকোরী েযকৌশিী লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িিলত্ত ও ইর্োরত অঞ্চি, লবটিলিএি, ঢোকো (যেষযে)। 1-Jan-64 31-Dec-22 

০৮ 826 জনোব টর্োিঃ হোরুন অর রশীদ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

০৯ 828 জনোব টর্োিঃ শোহনুর আির্  উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

১০ 1141 জনোব শোর্সুি আির্  উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

১১ 1293 জনোব িোর্সুি আির্  উপ-িহকোরী েযকৌশিী টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 31-Dec-63 30-Dec-22 

১২ 1522 জনোব টর্োিঃ আহিোন উল্লোহ উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো (যেষযে) 1-Jan-64 31-Dec-22 

১৩ 1606 জনোব টর্োিঃ রলফকুি ইিিোর্ উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
20-Dec-63 19-Dec-22 

১৪ 1687 জনোব আবু টর্োিঃ র্লনরুি হক টচৌধুরী উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

১৫ 1711 জনোব টর্ো. িোলফউি হোিোন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

১৬ 1748 জনোব টর্োিঃ আলরফ কলেষ্ঠ লহিোব রিক লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 1-Jan-64 31-Dec-22 

১৭ 1771 জনোব টর্োিঃ িোিোহ উলিন  কলনষ্ঠ লহিোব রিক (চিঃদোিঃ) লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 1-Jan-64 31-Dec-22 

 

পার্া-১২/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৮ 1863 জনোব টরোযকয়ো টবগর্ র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

১৯ 1874 জনোব রোয়হোনো ইিিোর্  র্লেের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

২০ 1879 জনোব িোর্ছুরো টবগর্ র্লনের লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 15-Dec-63 14-Dec-22 

২১ 1890 জনোব বদরুন টনছো র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

২২ 1891 জনোব র্োহবুবো টবগর্ র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

২৩ 1893 জনোব র্োহমুদো টবগর্ র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

২৪ 1996 জনোব তোহলর্নো খোতুন র্লনের (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
16-Dec-63 15-Dec-22 

২৫ 2138 জনোব নূর জোহোন খোনর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Jan-64 31-Dec-22 

২৬ 2170 জনোব টর্ো: আির্গীর টহোযিন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

২৭ 2184 জনোব টর্োিঃ শোহ কোর্োি হক টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

২৮ 2390 জনোব সুলফয়ো টবগর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Jan-64 31-Dec-22 

২৯ 2460 জনোব রলশদুি আির্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
23-Dec-63 22-Dec-22 

৩০ 2532 জনোব র্র্তোজ টবগর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৩১ 2589 জনোব টর্োিঃ লরয়োজুি ইিিোর্  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

৩২ 2594 জনোব আহম্মদ আিী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
11-Dec-63 10-Dec-22 

৩৩ 2765 জনোব রুনু ন্নোহোর টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৩৪ 2805 জনোব টর্োিঃ টিলির্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

 

পার্া-১৩/৩৪ 
 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

৩৫ 2921 জনোব র্োটি মনো রোয় েিোন িহকোরী লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 26-Dec-63 25-Dec-22 

৩৬ 3025 জনোব অর্ি কুর্োর টদবনোর্ েিোন িহকোরী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৩৭ 3363 জনোব টর্োিঃ লিরোজ লর্য়ো টফোন ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৩৮ 3561 জনোব ফলরদুি আির্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
3-Dec-63 2-Dec-22 

৩৯ 3595 জনোব টর্োিঃ টিোিোয়র্োন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

৪০ 3616 জনোব ইউনুি লর্য়ো টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

৪১ 3635 জনোব আবদুি কুিি  টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

৪২ 3714 জনোব শোলহদো খোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
25-Dec-63 24-Dec-22 

৪৩ 3840 জনোব ফলরদো বোনু টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৪৪ 3918 জনোব টদযিোয়োরো টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহক টিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
15-Dec-63 14-Dec-22 

৪৫ 3943 জনোব টর্োিঃ টিোহরোব টহোযিন হোং (অন্ধ) টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৪৬ 3948 জনোব টর্োিঃ িোর্সুি আির্ খিকোর টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
15-Dec-63 14-Dec-22 

৪৭ 4025 জনোব বোবুি লর্য়ো কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

৪৮ 4201 জনোব টর্োিঃ আলনছুর রহর্োন কযোবি জযয়ন্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৪৯ 4299 জনোব টর্োস্তোক আহম্মদ  ওয়যোরযিছ অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
26-Dec-63 25-Dec-22 

৫০ 4326 জনোব টর্োিঃ িলফউল্লোহ লর্য়ো  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
31-Dec-63 30-Dec-22 

৫১ 4415 জনোব টর্োিঃ র্োঈনুলিন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

 

পার্া-১৪/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

৫২ 4465 জনোব টর্োিঃ আবুি কোিোর্ আজোদ  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
16-Dec-63 15-Dec-22 

৫৩ 4468 জনোব টর্োিঃ আবুি কোিোর্ আজোদ  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
16-Dec-63 15-Dec-22 

৫৪ 4480 জনোব টর্োিঃ িোইফুি ইিিোর্ টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৫৫ 4549 জনোব লবযেশ ভট্টোচোর্য্ম  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৫৬ 4744 জনোব টর্োিঃ র্হিীন েিোনীয়ো টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৫৭ 5115 জনোব টর্োিঃ লর্জোনুর রহর্োন ড্রোইভোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৫৮ 5290 জনোব টর্োিঃ ইউসুফ আিী টর্োল্যো িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
3-Dec-63 2-Dec-22 

৫৯ 5311 জনোব টর্ো: জোলকর টহোযিন িোব-ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৬০ 5367 জনোব টর্োিঃ আবু বকর লিলিক িোব ইন্সযপক্টর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৬১ 5372 জনোব টর্োিঃ আবু বকর লিলিক িোব ইন্সযপক্টর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৬২ 5411 জনোব টর্োিঃ হোরুন অর রলশদ িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৬৩ 5469 জনোব টর্োিঃ আব্দুি র্লতন িোইনম্যোন লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 1-Jan-64 31-Dec-22 

৬৪ 5493 জনোব টর্োিঃ আব্দুি কোযদর িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৬৫ 5515 জনোব টর্োিঃ শলহদ উল্লোহ িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

৬৬ 5629 জনোব টর্োিঃ টতোফোযয়ি আহযর্দ িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৬৭ 5667 জনোব টর্োিঃ র্হিীন িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৬৮ 5668 জনোব র্োহমুদুি হক  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
16-Dec-63 15-Dec-22 
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৬৯ 5745 জনোব এি এর্ হোরুন-উর- রলশদ িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৭০ 5768 জনোব র্লফজুর রহর্োন  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৭১ 5774 জনোব টর্োিঃ নোলছর লর্য়ো িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৭২ 5819 জনোব আর্োন উল্লোহ িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৭৩ 5986 জনোব টর্োিঃ হোলববুর রহর্োন  ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৭৪ 5998 জনোব টর্োিঃ নোলজর্ উলিন  ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
31-Dec-63 30-Dec-22 

৭৫ 6035 জনোব ছোযিহো খোতুন ওয়োরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৭৬ 6044 জনোব নুরুি ইিিোর্ অবির  ওয়োরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৭৭ 6098 জনোব টর্োিঃ র্োসুদ আির্ ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-63 30-Dec-22 

৭৮ 6100 জনোব র্লহব উল্যোহ পোেওয়োরী ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৭৯ 6442 জনোব টর্োিঃ কোর্োি উলিন েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৮০ 6452 জনোব টর্োবোযশ্বর টহোযিন েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৮১ 6568 জনোব টর্োিঃ আব্দুি জলিি গোড ম 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jan-64 31-Dec-22 

৮২ 6578 জনোব টর্োিঃ হোলফজ িরদোর  লিনোর লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 10-Dec-63 9-Dec-22 

৮৩ 6620 জনোব বোবুি সুইপোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
30-Dec-63 29-Dec-22 
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ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
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০১ 58 জনোব টর্ো: রলফকুি র্লতন টজনোযরি ম্যোযনজোর (ইলজিঃ) 
ব্যবস্থোপনো পলরচোিক, লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো 

(যেষযে) 
22-Jan-64 21-Jan-23 

০২ 75 জনোব র্োহবুব-ই-আির্ টজনোযরি ম্যোযনজোর (ইলজিঃ) 
উপ-ব্যবস্থোপনো পলরচোিক, লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো 

(যেষযে) 
20-Jan-64 19-Jan-23 

০৩ 103 জনোব উৎপি টদওয়োন পলরচোিক (ইলজিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন-

১, ঢোকো (যেষযে) 
6-Jan-64 5-Jan-23 

০৪ 121 জনোব টশখ টর্োিঃ আব্দুি িলতফ পলরচোিক (ইলজিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
5-Jan-64 4-Jan-23 

০৫ 215 জনোব হোম্মোদ মুলজব লবভোগীয় েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Feb-64 31-Jan-23 

০৬ 283 জনোব টর্োিঃ শোহীনুি হোিোন িহকোরী পলরচোিক  িহকোরী পলরচোিক (বোযজে), টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 5-Jan-64 4-Jan-23 

০৭ 609 জনোব টর্োিঃ টগোিোর্ টর্োস্তফো উপ-িহকোরী েযকৌশিী (লডযলোর্ো) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
1-Feb-64 31-Jan-23 

০৮ 611 জনোব লনগোর বোনু উপ-িহকোরী েযকৌশিী (লডযলোর্ো) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
6-Jan-64 5-Jan-23 

০৯ 720 জনোব টর্োিঃ িোখোওয়োত টহোযিন উর্ধ্মতন লহিোব রিক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন-

১, ঢোকো (যেষযে) 
8-Jan-64 7-Jan-23 

১০ 751 জনোব টর্োিঃ িোইদুি ইিিোর্ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
15-Jan-64 14-Jan-23 

১১ 770 জনোব নোলছর উলিন আহযর্দ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
10-Jan-64 9-Jan-23 

১২ 796 জনোব কোর্োি উলিন আহম্মদ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে)। 
3-Jan-64 2-Jan-23 

১৩ 1050 জনোব টর্োিঃ নজরুি ইিিোর্ উপ-িহকোরী েযকৌশিী লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো (যেষযে) 25-Jan-64 24-Jan-23 

১৪ 1068 জনোব টর্োিঃ রর্জোন আিী উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
5-Jan-64 4-Jan-23 

১৫ 1336 জনোব টর্োিঃ আির্গীর উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
6-Jan-64 5-Jan-23 

১৬ 1478 জনোব টর্োিঃ িোইদুর রহর্োন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
10-Jan-64 9-Jan-23 

 

পার্া-১৭/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৭ 1510 জনোব টর্োিঃ তলববুর রহর্োন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
28-Jan-64 27-Jan-23 

১৮ 1744 জনোব টর্োিঃ টর্োস্তোলফজুর রহর্োন ইএিডলিউ/টি 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
23-Jan-64 22-Jan-23 

১৯ 1768 জনোব নোজর্ো পোরভীন কলনষ্ঠ লহিোব রিক (চিঃদোিঃ) টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 10-Jan-64 9-Jan-23 

২০ 1822 জনোব টহযিনো পোরভীন র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
25-Jan-64 24-Jan-23 

২১ 1828 জনোব র্যনোয়োরো টবগর্ র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Feb-64 31-Jan-23 

২২ 2055 জনোব রওশন আরো টবগর্  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
8-Jan-64 7-Jan-23 

২৩ 2068 জনোব িতয রজন মুন্সী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
2-Jan-64 1-Jan-23 

২৪ 2167 জনোব টর্োবোরক আিী খোন  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো (যেষযে) 1-Feb-64 31-Jan-23 

২৫ 2282 জনোব জোহোঙ্গীর ফোরুকী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
6-Jan-64 5-Jan-23 

২৬ 2399 জনোব টকোলহনুর আক্তোর টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
23-Jan-64 22-Jan-23 

২৭ 2475 জনোব  লফযরোজ আি টহোযিন  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
2-Jan-64 1-Jan-23 

২৮ 2481 জনোব টর্োিঃ আজমুি হক টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
11-Jan-64 10-Jan-23 

২৯ 2509 জনোব টর্োছোিঃ নুরুন্নোহোর আক্তোর টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
7-Jan-64 6-Jan-23 

৩০ 2517 জনোব তোযহরো বোনু টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
15-Jan-64 14-Jan-23 

৩১ 2706 জনোব আবুি কোিোর্ আজোদ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
10-Jan-64 9-Jan-23 

৩২ 2806 জনোব আবদুি র্োন্নোন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
3-Jan-64 2-Jan-23 

৩৩ 2837 জনোব আবদুি র্োযিক ভূইয়ো  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
12-Jan-64 11-Jan-23 

 

পার্া-১৮/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

৩৪ 3286 জনোব তপন কুর্োর ট োষ উচ্চর্োন িহকোরী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
2-Jan-64 1-Jan-23 

৩৫ 3350 জনোব টর্োিঃ ইলিি লর্য়ো টফোন ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Feb-64 31-Jan-23 

৩৬ 3574 জনোব সুিতোনো পোরভীন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
5-Jan-64 4-Jan-23 

৩৭ 3615 জনোব র্যনোয়োরো টবগর্  টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
16-Jan-64 15-Jan-23 

৩৮ 3657 জনোব টরনুয়ো খোনর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
19-Jan-64 18-Jan-23 

৩৯ 3662 জনোব টগোিোর্ র্লহউলিন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
15-Jan-64 14-Jan-23 

৪০ 3667 জনোব খোলদজো টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
9-Jan-64 8-Jan-23 

৪১ 3745 জনোব টর্োিঃ বকুি খাঁন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
2-Jan-64 1-Jan-23 

৪২ 3792 জনোব হোলির্ো খোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
7-Jan-64 6-Jan-23 

৪৩ 3810 জনোব লিরোজুি হক িরকোর টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
2-Jan-64 1-Jan-23 

৪৪ 3884 জনোব টর্োিঃ তোলরকুি ইিিোর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
17-Jan-64 16-Jan-23 

৪৫ 3979 জনোব আব্দুি র্লতন পোযেোয়োরী কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
2-Jan-64 1-Jan-23 

৪৬ 4026 জনোব আব্দুি র্োযিক  কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
13-Jan-64 12-Jan-23 

৪৭ 4043 জনোব টর্োিঃ জয়নোি আযবদীন টকবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
31-Jan-64 30-Jan-23 

৪৮ 4134 জনোব জোর্োি উলিন িরদোর  কযোবি জযয়ন্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
15-Jan-64 14-Jan-23 

৪৯ 4190 জনোব টর্োিঃ রুহুি আলর্ন টজোয়োিঃ কযোবি জযয়ন্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
16-Jan-64 15-Jan-23 

৫০ 4373 জনোব র্লতউর রহর্োন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে)। 
16-Jan-64 15-Jan-23 

 

পার্া-১৯/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

৫১ 4459 জনোব জোহোনোরো টবগর্ টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
1-Feb-64 31-Jan-23 

৫২ 4565 জনোব আব্দুি খোযিক টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
7-Jan-64 6-Jan-23 

৫৩ 4702 জনোব শোহনোজ টবগর্  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
4-Jan-64 3-Jan-23 

৫৪ 4742 জনোব টর্োিঃ আলর্র টহোযিন লর্য়ো টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
8-Jan-64 7-Jan-23 

৫৫ 4901 জনোব আবদুি হোলির্ টর্োল্লো  টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
2-Jan-64 1-Jan-23 

৫৬ 5166 জনোব টর্োিঃ শরীফুি ইিিোর্ 
এিলডএ/এিলডএ-কোর্- 

েোইলপষ্ট/িাঁেলিলপকোর 

লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Feb-64 31-Jan-23 

৫৭ 5338 জনোব টর্োিঃ আব্দুি খোযিক িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
2-Jan-64 1-Jan-23 

৫৮ 5553 জনোব কোযশর্ আিী িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Feb-64 31-Jan-23 

৫৯ 5691 জনোব টর্ো: জিীর্ উলিন  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
6-Jan-64 5-Jan-23 

৬০ 5722 জনোব টর্োিঃ আবুি কোযশর্  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
12-Jan-64 11-Jan-23 

৬১ 5746 জনোব টর্োিঃ কলবর িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Jan-64 30-Jan-23 

৬২ 5773 জনোব টর্োিঃ তোজুি ইিিোর্ িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
14-Jan-64 13-Jan-23 

৬৩ 5802 জনোব টর্োিঃ আলনসুজ্জোর্োন িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
3-Jan-64 2-Jan-23 

৬৪ 6396 জনোব লর্যিি িোহোনুর  েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
25-Jan-64 24-Jan-23 

৬৫ 6459 জনোব িোর্ছুর রহর্োন  েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
2-Jan-64 1-Jan-23 

৬৬ 6581 জনোব টর্োিঃ শহীদ উল্লোহ লিনোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
10-Jan-64 9-Jan-23 

৬৭ 6585 জনোব রোর্ স্বোর্ী সুইপোর টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 2-Jan-64 1-Jan-23 

 

পার্া-২০/৩৪ 



 

 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

৬৮ 6603 জনোব অজিী বোিো টদবী সুইপোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
5-Jan-64 4-Jan-23 

৬৯ 6627 জনোব জযবদো টবগর্ সুইপোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
2-Jan-64 1-Jan-23 
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পার্া-২১/৩৪ 
 

 

 

 

 

 



 

র্ারসর নার্ : সেব্রুয়োরী, ২০২৩ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 129 জনোব টর্োিঃ আহিোন হোবীব তপোদোর পলরচোিক (ইলজিঃ) ব্যবস্থোপনো পলরচোিক, টেলিযফোন লশল্প িংস্থো, েংগী, গোজীপুর (যেষযে) 1-Mar-64 28-Feb-23 

০২ 144 জনোব কোজী ফজলুি হক টজনোযরি ম্যোযনজোর (ইলজিঃ) 
টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিেক বোংিোযদশ লিলর্যেড, রোজউক কর্োলশ ময়োি কর্যেক্স, 

গুিশোন-১, ঢোকো (যেষযে) 
21-Feb-64 20-Feb-23 

০৩ 541 জনোব স্বরজীত কুর্োর বোড়ই িহকোরী েযকৌশিী  টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 15-Feb-64 14-Feb-23 

০৪ 676 জনোব টর্োিঃ নূরুি আলর্ন গোজী টেলিগ্রোফ র্োষ্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
8-Feb-64 7-Feb-23 

০৫ 945 জনোব টর্োিঃ ছোনোউল্লোহ লিকদোর উপ িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
21-Feb-64 20-Feb-23 

০৬ 1315 জনোব আবদুি জলিি হোওিোদোর উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
25-Feb-64 24-Feb-23 

০৭ 1391 জনোব নবীন চন্দ্র িরকোর উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
3-Feb-64 2-Feb-24 

০৮ 1644 জনোব এর্োরত টহোযিন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
8-Feb-64 7-Feb-23 

০৯ 1861 জনোব নোলির্ো আক্তোর র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
1-Mar-64 28-Feb-23 

১০ 2010 জনোব ডলি রোেী দোি চোজমম্যোন টজনোযরি ম্যোযনজোর (িংগ্রহ), লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে)। 1-Mar-64 28-Feb-23 

১১ 2033 জনোব সুিতোনো টবগর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে)। 
5-Feb-64 4-Feb-23 

১২ 2064 জনোব টর্োিঃ র্লজবুর রহর্োন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-Mar-64 28-Feb-23 

১৩ 2082 জনোব সুিতোনো টবগর্  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
8-Feb-64 7-Feb-23 

১৪ 2174 জনোব নোলছর্ো টবগর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
5-Feb-64 4-Feb-23 

১৫ 2188 জনোব টর্োিঃ শোর্সুি আির্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
15-Feb-64 14-Feb-23 

১৬ 2797 জনোব বিয়দ আবদুন নূর  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
20-Feb-64 19-Feb-23 

 

পার্া-২২/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৭ 3531 জনোব রোলফয়ো আক্তোর ডলি টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
7-Feb-64 6-Feb-23 

১৮ 3587 জনোব কোর্রুন নোহোর পোরলভন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
9-Feb-64 8-Feb-23 

১৯ 3663 জনোব টফরদোউি লর্নো টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Mar-64 28-Feb-23 

২০ 3711 জনোব টিলিনো পোরভীন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
15-Feb-64 14-Feb-23 

২১ 4001 জনোব টর্োিঃ টিোহরোব টহোযিন  কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
25-Feb-64 24-Feb-23 

২২ 4053 জনোব টর্োিঃ িোর্সুি আির্ কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
15-Feb-64 14-Feb-23 

২৩ 4091 জনোব আব্দুর রলহর্ েোং কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
10-Feb-64 9-Feb-23 

২৪ 4204 জনোব ইকরোর্ উল্যোহ টিএি/টিলপও লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 1-Mar-64 28-Feb-23 

২৫ 4569 জনোব টদযিোয়োর টহোযিন ভূইয়ো টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Mar-64 28-Feb-23 

২৬ 5219 জনোব টর্োিঃ শলহদুিোহ িোব ইন্সযপক্টর টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 11-Feb-64 10-Feb-23 

২৭ 5220 জনোব টর্োিঃ আলর্র আিী িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Mar-64 28-Feb-23 

২৮ 5374 জনোব টর্োিঃ আতোউর রহর্োন টকয়োরযেকোর র্হোপলরচোিক, টেলিয োগোয োগ ষ্টোফ কযিজ, লবটিলিএি, গোজীপুর (যেষযে) 1-Mar-64 28-Feb-23 

২৯ 5468 জনোব টর্োিঃ টকয়োর্ টহোযিন িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Mar-64 28-Feb-23 

৩০ 5478 জনোব টর্োিঃ টর্োজোযম্মি হক িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
5-Feb-64 4-Feb-23 

৩১ 5487 জনোব টর্োিঃ টিোকর্োন টহোযিন িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
4-Feb-64 3-Feb-23 

৩২ 5516 জনোব আব্দুি হোই িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
3-Feb-64 2-Feb-23 

৩৩ 5549 জনোব হুর্োয়ুন কলবর িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
3-Feb-64 2-Feb-23 

 

পার্া-২৩/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

৩৪ 5578 জনোব টর্োিঃ টবিোযয়ত টহোযিন িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
2-Feb-64 1-Feb-23 

৩৫ 5736 জনোব লিয়োকত আিী  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
24-Feb-64 23-Feb-23 

৩৬ 5920 জনোব ওবোয়দুর রহর্োন িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
3-Feb-64 2-Feb-23 

৩৭ 5925 জনোব টর্োিঃ শলরফ িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
1-Mar-64 28-Feb-23 

৩৮ 5930 জনোব টশখ কোর্োি উলিন িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
4-Feb-64 3-Feb-23 

৩৯ 5997 জনোব টর্োিঃ লগয়োি উলিন ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
12-Feb-64 11-Feb-23 

৪০ 6036 জনোব টর্োিঃ আবুি বোশোর িরকোর ওয়োরম্যোন লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িিলত্ত ও ইর্োরত অঞ্চি, লবটিলিএি, ঢোকো (যেষযে)। 2-Feb-64 1-Feb-23 

৪১ 6037 জনোব টর্োিঃ র্লজবুি হক ওয়োরম্যোন লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িিলত্ত ও ইর্োরত অঞ্চি, লবটিলিএি, ঢোকো (যেষযে)। 3-Feb-64 2-Feb-23 

৪২ 6081 জনোব টর্োিঃ টর্োয়োযজ্জর্ টহোযিন টচৌিঃ ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Mar-64 28-Feb-23 

৪৩ 6133 জনোব জয়তুন টনছো ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
15-Feb-64 14-Feb-23 

৪৪ 6370 জনোব টর্োিঃ ফকরুজ্জোর্োন এর্এিএিএি/ফরোশ টজনোযরি ম্যোযনজোর (রোজস্ব-১), লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে)। 10-Feb-64 9-Feb-23 

৪৫ 6454 জনোব ইকবোি ফোরুক েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Mar-64 28-Feb-23 

৪৬ 6604 জনোব স্বরুপ জোন টবগর্ সুইপোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
7-Feb-64 6-Feb-23 

 

 

 

 

পার্া-২৪/৩৪ 

 

 

 

 

 

 



 

র্ারসর নার্ : মোর্চ, ২০২৩ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 214 জনোব টর্োিঃ হোলববুর রহর্োন েোর্োলেক লবভোগীয় েযকৌশিী  টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 9-Mar-64 8-Mar-23 

০২ 539 জনোব টর্োিঃ আবদুি কুদ্দুি লর্য়ো  িহকোরী েযকৌশিী  িহকোরী পলরচোিক (িোইযব্ররী), টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 2-Mar-64 1-Mar-23 

০৩ 781 জনোব আব্দুর রহর্োন িরকোর উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
18-Mar-64 17-Mar-23 

০৪ 1301 জনোব টর্োিঃ আব্দুি আলজজ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
4-Mar-64 3-Mar-23 

০৫ 1311 জনোব তৃষ্ণো র্ন্ডি উপ-িহকোরী েযকৌশিী টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 12-Mar-64 11-Mar-23 

০৬ 1684 জনোব টর্োিঃ টর্োজোযম্মি হক িরদোর উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 7-Mar-64 6-Mar-23 

০৭ 2060 জনোব িলবতো রোনী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
2-Mar-64 1-Mar-23 

০৮ 2356 জনোব র্হিীনো ইয়োিলর্ন  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
30-Mar-64 29-Mar-23 

০৯ 2427 জনোব তোহলর্নো টবগর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
2-Mar-64 1-Mar-23 

১০ 2711 জনোব নুরুজ্জোর্োন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
5-Mar-64 4-Mar-23 

১১ 3249 জনোব আঞ্জুর্োন আরো টবগর্  উচ্চর্োন িহকোরী টজনোযরি ম্যোযনজোর (রোজস্ব-১), লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে)। 21-Mar-64 20-Mar-23 

১২ 3371 জনোব টর্োিঃ আযনোয়োরুি হক টফোন্স ইন্সযপক্টর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
5-Mar-64 4-Mar-23 

১৩ 3399 জনোব টর্োছোিঃ রওশন আরো টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন-

১, ঢোকো (যেষযে)। 
10-Mar-64 9-Mar-23 

১৪ 3406 জনোব খোযিদো টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 13-Mar-64 12-Mar-23 

১৫ 3418 জনোব নূরুন নোহোর টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে)। 
15-Mar-64 14-Mar-23 

১৬ 3486 জনোব লুৎফুন্নোহোর খোনর্ লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে) 
16-Mar-64 15-Mar-23 

 

পার্া-২৫/৩৪ 
 



ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৭ 3647 জনোব েলর্িো রোেী লিংহ  টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
11-Mar-64 10-Mar-23 

১৮ 4144 জনোব জোলকর টহোযিন  কযোবি জযয়ন্টোর(চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
18-Mar-64 17-Mar-23 

১৯ 4202 জনোব সুদশ মন ভট্টোচোর্য্ম টিএি/টিলপও 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
2-Mar-64 1-Mar-23 

২০ 4242 জনোব এি.এর্ কোর্রুজ্জোর্োন টিএি/টিলপও 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
5-Mar-64 4-Mar-23 

২১ 4659 জনোব টর্ো. আব্দুর রোজ্জোক টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
20-Mar-64 19-Mar-23 

২২ 4691 জনোব টর্ো. টরজোউি ইিিোর্ টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Apr-64 31-Mar-23 

২৩ 5102 জনোব টর্োিঃ শোহ আির্ ড্রোইভোর টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 15-Mar-64 14-Mar-23 

২৪ 5221 জনোব টর্োিঃ এর্দোদুি হক িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-Apr-64 31-Mar-23 

২৫ 5237 জনোব অলজত চন্দ্র টদ িোব ইন্সযপক্টর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
16-Mar-64 15-Mar-23 

২৬ 5352 জনোব টর্োিঃ ওির্োন গলন িোব ইন্সযপক্টর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
18-Mar-64 17-Mar-23 

২৭ 5414 জনোব টর্োহোম্মদ আিী  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
22-Mar-64 21-Mar-23 

২৮ 6072 জনোব টর্োিঃ জলির্ উলিন ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
10-Mar-64 9-Mar-23 

২৯ 6267 জনোব টর্োিঃ আিী টহোযিন পুে আউেম্যোন টজনোযরি ম্যোযনজোর,টিটিলি’জ, লবটিলিএি, টতজগাঁও, ঢোকো (যেষযে)। 3-Mar-64 2-Mar-23 

৩০ 6348 জনোব টর্োিঃ কোর্োি উলিন এর্এিএিএি/ফরোশ র্হোপলরচোিক, টেলিয োগোয োগ ষ্টোফ কযিজ, লবটিলিএি, গোজীপুর (যেষযে) 9-Mar-64 8-Mar-23 

৩১ 6484 জনোব টিোহরোব টহোযিন লশকদোর েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
22-Mar-64 21-Mar-23 

৩২ 6549 জনোব টর্োিঃ আব্দুি জলিি গোড ম 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
2-Mar-64 1-Mar-23 
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র্ারসর নার্ : এডিল, ২০২৩ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 711 জনোব এি,এর্ লর্জোনুর রহর্োন উর্দ্মতন লহিোব রিক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
14-Apr-64 13-Apr-23 

০২ 1619 জনোব টর্ো: আিোদুর রহর্োন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
16-Apr-64 15-Apr-23 

০৩ 2100 জনোব নুর আক্তোর টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-May-64 30-Apr-23 

০৪ 2200 জনোব টর্োিোিঃ র্োকসুদো টবগর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 16-Apr-64 15-Apr-23 

০৫ 2393 জনোব ভলক্ত রোনী িরকোর  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
4-Apr-64 3-Apr-23 

০৬ 3493 জনোব নোজর্ো আক্তোর খোন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
6-Apr-64 5-Apr-23 

০৭ 3516 জনোব তোহলর্নো টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
3-Apr-64 2-Apr-23 

০৮ 3985 জনোব নজরুি ইিিোর্ কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
17-Apr-64 16-Apr-23 

০৯ 4139 জনোব েবীর ভট্টচোর্য্ম কযোবি জযয়ন্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
8-Apr-64 7-Apr-23 

১০ 4591 জনোব টর্ো: র্লনর উলিন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-May-64 30-Apr-23 

১১ 4865 জনোব টর্োিঃ হোলফজুর রহর্োন ভূ ূঁইয়ো টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলচচর্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
14-Apr-64 13-Apr-23 

১২ 4883 জনোব আবুি টহোযিন টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
6-Apr-64 5-Apr-23 

১৩ 4919 জনোব টর্োিঃ শলফক আিী টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
17-Apr-64 16-Apr-23 

১৪ 5706 জনোব ওবোয়দুি হক িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
10-Apr-64 9-Apr-23 

১৫ 6429 জনোব টবিোযয়ত টহোযিন েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
1-May-64 30-Apr-23 

 

পার্া-২৭/৩৪ 
 



 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৬ 6522 জনোব টর্োিঃ দোউদ আিী টর্োল্লো েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
21-Apr-64 20-Apr-23 

১৭ 6601 জনোব লখিোি সুইপোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
1-May-64 30-Apr-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-২৮/৩৪ 

 

 

 

 



 

র্ারসর নার্ : সম, ২০২৩ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 190 জনোব টর্োিঃ লিরোজুি ইিিোর্ পলরচোিক (ইলজিঃ) 
টজনোযরি ম্যোযনজোর, লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Jun-64 31-May-23 

০২ 282 জনোব টর্োিঃ আব্দুি র্োলিক িহকোরী পলরচোিক  িহকোরী পলরচোিক (অর্ ম), টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 13-May-64 12-May-23 

০৩ 448 জনোব এযকএর্ আব্দুি র্লতন িহকোরী েযকৌশিী িহকোরী পলরচোিক (লনযয়োগ), টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 15-May-64 14-May-23 

০৪ 597 জনোব টর্োিঃ টর্যহরোব আিী উপ-িহকোরী েযকৌশিী (লডযলোর্ো) লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 16-May-64 15-May-23 

০৫ 997 জনোব টগৌরোঙ্গ িোি লশকদোর উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
10-May-64 9-May-23 

০৬ 1245 জনোব টর্োিঃ রলশদুি ইিিোর্ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
1-Jun-64 31-May-23 

০৭ 1299 জনোব টদওয়োন আব্দুি গলে আজোদ উপ-িহকোরী েযকৌশিী টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 5-May-64 4-May-23 

০৮ 1593 জনোব জোহোঙ্গীর আির্ টদওয়োন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
18-May-64 17-May-23 

০৯ 1615 জনোব টশখ বোদশো লর্য়ো উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
10-May-64 9-May-23 

১০ 1656 জনোব নুর আির্ লর্য়ো উপ-িহকোরী েযকৌশিী (টি) (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
5-May-64 4-May-23 

১১ 1932 জনোব ষষ্ঠী রোনী নিী র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
28-May-64 27-May-23 

১২ 2415 জনোব রলবন কুর্োর িোহো টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
4-May-64 3-May-23 

১৩ 2652 জনোব সুিতোন হোওিোদোর  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো (যেষযে) 4-May-64 3-May-23 

১৪ 3021 জনোব শোহোনো টচৌধুরী  েিোন িহকোরী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-May-64 30-May-23 

১৫ 3119 জনোব টর্োিঃ র্োসুদুর রহর্োন ভ ূঁইয়ো উচ্চর্োন িহকোরী টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 4-May-64 3-May-23 

১৬ 3401 জনোব নোজর্ো পোরভীন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন-

১, ঢোকো (যেষযে)। 
13-May-64 12-May-23 

১৭ 3713 জনোব হোলচনো খোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
20-May-64 19-May-23 

 

পার্া-২৯/৩৪ 



 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৮ 3938 জনোব র্লজবুর রহর্োন টশখ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
4-May-64 3-May-23 

১৯ 3973 জনোব টর্োিঃ আব্দুি টিোবহোন কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
7-May-64 6-May-23 

২০ 3992 জনোব টর্োিঃ শলফকুি ইিিোর্ কযোবি জযয়ন্টোর টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 13-May-64 12-May-23 

২১ 4040 জনোব টর্োিঃ টখোরযশদ আির্ টকবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
9-May-64 8-May-23 

২২ 4075 জনোব আ: ছোিোর্ কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
15-May-64 14-May-23 

২৩ 4224 জনোব অজনো রোেী বড়ুয়ো টিএি/টিলপও 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
6-May-64 5-May-23 

২৪ 4413 জনোব টর্োিঃ জলহরুি ইিিোর্ খাঁন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
8-May-64 7-May-23 

২৫ 4521 জনোব টর্োিঃ টবিোি টহোযিন  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
20-May-64 19-May-23 

২৬ 4588 জনোব টর্োিঃ টশখ মুজোহোর আিী টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
11-May-64 10-May-23 

২৭ 4669 জনোব টর্ো. টগোিোর্ রব্বোনী টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
8-May-64 7-May-23 

২৮ 4784 জনোব টর্োিঃ টখোরযশদ উলিন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
17-May-64 16-May-23 

২৯ 4785 জনোব টর্োিঃ আকতোর টহোযিন টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
23-May-64 22-May-23 

৩০ 4898 জনোব টর্োিঃ শলফকুি আির্  টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
4-May-64 3-May-23 

৩১ 4942 জনোব টর্োিঃ র্িযির্ আিী লবশ্বোি টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Jun-64 31-May-23 

৩২ 5558 জনোব উলজর আিী িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
15-May-64 14-May-23 

৩৩ 5806 জনোব এনোযয়ত টহোযিন হোওিোদোর িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
19-May-64 18-May-23 

 

পার্া-৩০/৩৪ 

 

 



 

 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

৩৪ 5934 জনোব টর্োিঃ কোওছোর আিী খিকোর িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
31-May-64 30-May-23 

৩৫ 5991 জনোব টর্োিঃ আব্দুি হোলির্ ওয়যোরম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
12-May-64 11-May-23 

৩৬ 6449 জনোব টর্োিঃ আলদি েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
13-May-64 12-May-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-৩১/৩৪ 

 

 

 

 

 



 

র্ারসর নার্ : জনু, ২০২৩ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

০১ 63 জনোব টর্োিঃ আবু তোযিব টজনোযরি ম্যোযনজোর (ইলজিঃ) অলতলরক্ত র্হোপলরচোিক (যরগুযিেলর), টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 1-Jul-64 30-Jun-23 

০২ 117 জনোব টর্োিঃ শওকত বোরী পলরচোিক (ইলজিঃ) টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো। 4-Jun-64 3-Jun-23 

০৩ 467 জনোব এইচ,এি িোরওয়োর জোহোন িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
22-Jun-64 21-Jun-23 

০৪ 490 জনোব শোহ আির্ িহকোরী েযকৌশিী  
লিলনয়র িহকোরী পলরচোিক (আইলিটি বোস্তবোয়ন) (অিঃদোিঃ), টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, 

টতজগাঁও, ঢোকো। 
16-Jun-64 15-Jun-23 

০৫ 800 জনোব রজন কুর্োর িোহো উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
12-Jun-64 11-Jun-23 

০৬ 953 জনোব টর্োিঃ আযবদুর রহর্োন উপ-িহকোরী েযকৌশিী লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িিলত্ত ও ইর্োরত অঞ্চি, লবটিলিএি, ঢোকো (যেষযে)। 8-Jun-64 7-Jun-23 

০৭ 1098 জনোব আশরোফ আিী র্ন্ডি উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
26-Jun-64 25-Jun-23 

০৮ 1367 জনোব টর্োিঃ আব্দুি িোর্োদ খোন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
15-Jun-64 14-Jun-23 

০৯ 1758 জনোব টর্োিঃ তোজুি ইিিোর্ টর্োল্লো কলেষ্ঠ লহিোব রিক (চিঃদোিঃ) লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 30-Jun-64 29-Jun-23 

১০ 1868 জনোব র্োকসুদো আক্তোর র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
14-Jun-64 13-Jun-23 

১১ 1935 জনোব আকলির্ো আক্তোর বোনু র্লনের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
5-Jun-64 4-Jun-23 

১২ 2014 জনোব রওশন আরো খোনর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িিলত্ত ও ইর্োরত অঞ্চি, লবটিলিএি, ঢোকো (যেষযে)। 26-Jun-64 25-Jun-23 

১৩ 2273 জনোব আ ন র্ টর্োহোম্মদ উল্লোহ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
30-Jun-64 29-Jun-23 

১৪ 2746 জনোব আব্দুর ছোত্তোর টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
1-Jul-64 30-Jun-23 

১৫ 2933 জনোব টর্োিঃ টর্োজোফ্ফর টহোযিন েিোন িহকোরী 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
20-Jun-64 19-Jun-23 

১৬ 3471 জনোব লুৎফো টবগর্ লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
30-Jun-64 29-Jun-23 

 

পার্া-৩২/৩৪ 
 



 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী বর্মর্ান কর্ মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবসররর 

র্াররখ 

১৭ 3791 জনোব আছর্ো টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
12-Jun-64 11-Jun-23 

১৮ 3796 জনোব গুযিনুর টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
5-Jun-64 4-Jun-23 

১৯ 3894 জনোব আফযরোজো কলরর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
30-Jun-64 29-Jun-23 

২০ 3930 জনোব টশোভো টিন গুপ্তো টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
5-Jun-64 4-Jun-23 

২১ 3939 জনোব র্লজবুর রহর্োন িরদোর টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
20-Jun-64 19-Jun-23 

২২ 3984 জনোব আবুি কোিোর্ আজোদ কযোবি জযয়ন্টোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লখিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
16-Jun-64 15-Jun-23 

২৩ 4199 জনোব টর্োিঃ আব্দুি িোিোর্ কযোবি জযয়ন্টোর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
5-Jun-64 4-Jun-23 

২৪ 4227 জনোব লর্লহর চন্দ্র িোহো  টিএি/টিলপও 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
1-Jul-64 30-Jun-23 

২৫ 4886 জনোব আিঃ রলশদ েিোনীয়ো টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
30-Jun-64 29-Jun-23 

২৬ 4929 জনোব টর্োিঃ টর্োস্তফো কোর্োি টেলিকর্ টর্কোলনক (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
28-Jun-64 27-Jun-23 

২৭ 5373 জনোব টর্োিঃ টবিোি টহোযিন িোব ইন্সযপক্টর (চিঃদোিঃ) 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
15-Jun-64 14-Jun-23 

২৮ 5702 জনোব র্লনর উলিন িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
15-Jun-64 14-Jun-23 

২৯ 5764 জনোব হোলবব উল্লোহ  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
10-Jun-64 9-Jun-23 

৩০ 5784 জনোব টর্োিঃ টবিোি  িোইনম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, চট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

চট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
10-Jun-64 9-Jun-23 

৩১ 5935 জনোব টর্োিঃ আব্দুি জলিি খোন িোইন ম্যোন 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
3-Jun-64 2-Jun-23 

৩২ 6355 জনোব টর্োিোিঃ নুরজোহোন টবগর্ এর্এিএিএি/ফরোশ লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোখোিী, ঢোকো (যেষযে) 11-Jun-64 10-Jun-23 

 

পার্া-৩৩/৩৪ 



 

 

 

 

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

৩৩ 6487 জনোব আযনোয়োরুি ইিিোর্ েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
15-Jun-64 14-Jun-23 

৩৪ 6520 জনোব টর্োিঃ জোর্োি উলিন টর্োল্লো েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
1-Jul-64 30-Jun-23 

৩৫ 6622 জনোব শ্রী সুবি সুইপোর 
লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
3-Jun-64 2-Jun-23 

৩৬ 6676 জনোব নোলির্ো আখতোর 
টস্টযনো েোইলপস্ট/িাঁেলিলপকোর কোর্ 

কলিউেোর অপোযরের 

লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
18-Jun-64 17-Jun-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-৩৪/৩৪ 

 



 

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) 
 

মাসের নাম : জলুাই, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল জন্ম র্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

০১ 66 জনাব েুভাষ চন্দ্র রায় জজনাসরল মযাসনজার (ইঞ্জিঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, েম্পরি ও ইমারর্ , রবিটরেলল, নীলসের্, ঢাকা  (সষষস))  01-Aug-1963 31-Jul-2022 

০২ 83 জনাব জমািঃ শওকর্ আলী রমঞা পররচালক (অর্ ম) 
উপ-বযবস্থাপনা পররচালক, রবিটরেলল জকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ৩৭/ই ইস্কাটন গাসডমন, ঢাকা 

 (সষষস)) 
01-Aug-1963 31-Jul-2022 

০৩ 143 জনাব জমািঃ ররয়াজলু ইেলাম পররচালক (ইঞ্জিঃ) জজনাসরল মযাসনজার (লইচআর-১) , রবিটরেলল জকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ঢাকা (সষষস)) 15-Jul-1963 14-Jul-2022 

০৪ 857 জনাব জমািঃ আবুল কালাম উপ-েহকারী ষসকৌশলী রচফ জজনাসরল মযাসনজার, গ্রাহক জেবা অঞ্চল, রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস)) 01-Aug-1963 31-Jul-2022 

০৫ 912 জনাব জমািঃ জাসহদুল ইেলাম উপ-েহকারী ষসকৌশলী 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পঞ্িম), রবিটরেলল, 

জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস)) 
17-Jul-1963 16-Jul-2022 

০৬ 2404 জনাব র্হরমনা খারু্ন জটরলকম জটকরনরশয়ান 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
05-Jul-1963 04-Jul-2022 

০৭ 2671 জনাব জমািঃ ররবউল ইেলাম জটরলকম জটকরনরশয়ান (চিঃদািঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পঞ্িম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস))  20-Jul-1963 19-Jul-2022 

০৮ 3202 জনাব জশখ শাহাব উঞ্িন উচ্চমান েহকারী 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (উিরাঞ্চল), রবিটরেলল, রাজশাহী 

 (সষষস)) 
01-Aug-1963 31-Jul-2022 

০৯ 3656 জনাব ঝন মা রানী রায় িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
06-Jul-1963 05-Jul-2022 

১০ 3722 জনাব আশুরা খারু্ন িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
31-Jul-1963 30-Jul-2022 

১১ 3729 জনাব জগালাম রব্বানী িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
09-Jul-1963 08-Jul-2022 

১২ 3736 জনাব েুলর্ানা রারবয়া িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
07-Jul-1963 06-Jul-2022 

১৩ 4029 জনাব জমা: ছালাউঞ্িন কযাবল জসয়ন্টার 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 (সষষস)) 
31-Jul-1963 30-Jul-2022 

১৪ 4073 জনাব মকেুদার রহমান কযাবল জসয়ন্টার রচফ জজনাসরল মযাসনজার, গ্রাহকসেবা অঞ্চল, রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর (সষষস)) 15-Jul-1963 14-Jul-2022 

১৫ 4115 জনাব জমািঃ শামেুল হক কযাবল জসয়ন্টার রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা (সষষস)) 20-Jul-1963 19-Jul-2022 

১৬ 4870 জনাব জমািঃ রমজান জটরলকম জমকারনক (চিঃদািঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পূব ম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 07-Jul-1963 06-Jul-2022 

১৭ 5187 জনাব জমািঃ জেীম উঞ্িন 
ললরডল/ললরডল-কাম- 

টাইরপষ্ট/ো াঁটরলরপকার(চিঃদািঃ) 
রবিটরেলল জকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ৩৭/ই ইস্কাটন গাসডমন, ঢাকা (সষষস)) 16-Jul-1963 15-Jul-2022 

 

পার্া-০১/০২ 

 



 

 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল জন্ম র্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

১৮ 5188 জনাব জক. লম. শাহ আলম 
ললরডল/ললরডল-কাম- 

টাইরপষ্ট/ো াঁটরলরপকার 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পূব ম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 01-Aug-1963 31-Jul-2022 

১৯ 5301 জনাব জমািঃ োইদরু রহমান োব ইন্সসপক্টর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
31-Jul-1963 30-Jul-2022 

২০ 5314 জনাব র্ারহর রময়া োব ইন্সসপক্টর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , রবিটরেলল, রখলগা াঁও, ঢাকা 

 (সষষস)) 
02-Jul-1963 01-Jul-2022 

২১ 6274 জনাব জমািঃ আব্দেু ছালাম পুট আউটমযান 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 (সষষস)) 
16-Jul-1963 15-Jul-2022 

২২ 6289 জনাব জমািঃ নুরুন নবী জহড কুরল 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 (সষষস)) 
26-Jul-1963 25-Jul-2022 

২৩ 6523 জনাব কাজী কামরুল হাোন  টাস্ক ওয়াকম/ জটরলগ্রাফ মযাসেজার 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
21-Jul-1963 20-Jul-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-০২/০২ 

 

 



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) 
 

মাসের নাম : আগষ্ট, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল জন্ম র্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

০১ 135 জনাব জমািঃ আব্দলু আউয়াল খান পররচালক (ইঞ্জিঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল  (পঞ্িম)  , রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 13-Aug-1963 12-Aug-2022 

০২ 648 জনাব নুরুল আলম জটরলগ্রাফ মাস্টার রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (সষষস)) 16-Aug-1963 15-Aug-2022 

০৩ 991 জনাব জমািঃ র্ফরের আহম্মদ উপ-েহকারী ষসকৌশলী রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পূব ম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 01-Sep-1963 31-Aug-2022 

০৪ 1032 জনাব রমন্টু কুমার েরকার উপ-েহকারী ষসকৌশলী রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পূব ম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 01-Sep-1963 31-Aug-2022 

০৫ 2137 জনাব রেঞ্িকা মহল জটরলকম জটকরনরশয়ান রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)), রবিটরেলল, রমনা, ঢাকা (সষষস))  15-Aug-1963 14-Aug-2022 

০৬ 2156 জনাব ইয়াকুব আলী জটরলকম জটকরনরশয়ান রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পঞ্িম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 06-Aug-1963 05-Aug-2022 

০৭ 2412 জনাব জশলী রা)ী রায় জটরলকম জটকরনরশয়ান রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা (সষষস))  06-Aug-1963 05-Aug-2022 

০৮ 2879 জনাব জমািঃ আব্দরু ররশদ জটরলকম জটকরনরশয়ান (চিঃদািঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, গ্রাহক জেবা অঞ্চল, রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস)) 31-Aug-1963 30-Aug-2022 

০৯ 3440 জনাব রওশন আরা জবগম রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (উির), রবিটরেলল, গুলশান, ঢাকা (সষষস)) 

 (সষষস)) 
01-Sep-1963 31-Aug-2022 

১০ 3522 জনাব শামছুন নাহার খানম িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পঞ্িম), রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর , ঢাকা 

 (সষষস)) 
03-Aug-1963 02-Aug-2022 

১১ 3529 জনাব নারগ মে আক্তার বান ু িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর রবিটরেলল জকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ৩৭/ই ইস্কাটন গাসডমন, ঢাকা (সষষস)) 31-Aug-1963 30-Aug-2022 

১২ 3563 জনাব কৃষ্ণা চক্রবর্ী িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (সষষস)) 28-Aug-1963 27-Aug-2022 

১৩ 3866 জনাব জমািঃ আরনছুর রহমান িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর রচফ জজনাসরল মযাসনজার, গ্রাহক জেবা অঞ্চল, রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস)) 26-Aug-1963 25-Aug-2022 

১৪ 4179 জনাব জমািঃ আিঃ হান্নান কযাবল জসয়ন্টার (চিঃদািঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা (সষষস))  01-Sep-1963 31-Aug-2022 

১৫ 4416 জনাব জমািঃ আরনেরু রহমান জটরলকম জমকারনক রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , রবিটরেলল, রখলগা াঁও, ঢাকা (সষষস)) 01-Sep-1963 31-Aug-2022 

১৬ 5171 জনাব ষীরর্ লর্া অরিকারী 
ললরডল/ললরডল-কাম- 

টাইরপষ্ট/ো াঁটরলরপকার 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা (সষষস))  15-Aug-1963 14-Aug-2022 

১৭ 5186 জনাব জমািঃ নজরুল ইেলাম 
ললরডল/ললরডল-কাম- 

টাইরপষ্ট/ো াঁটরলরপকার(চিঃদািঃ) 
জজনাসরল মযাসনজার (েংগ্রহ), রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস))  21-Aug-1963 20-Aug-2022 

১৮ 5257 জনাব আিঃ জরলল মৃিা োব ইন্সসপক্টর রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , রবিটরেলল, রখলগা াঁও, ঢাকা (সষষস)) 10-Aug-1963 09-Aug-2022 

১৯ 5759 জনাব আবদুল মরর্ন লাইনমযান রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (সষষস)) 15-Aug-1963 14-Aug-2022 

 

পার্া-০১/০১ 


