
(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত) 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 

আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা 
৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
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�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৪.৯৯.০১৫.২০.৯ তািরখ: 
১৪ মাচ � ২০২১

২৯ ফা�ন ১৪২৭

িবষয়: জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ� শত-বািষ �কী ও জাতীয় িশ� িদবস, ২০২১ উদযাপন উপলে�� িশ�েদর
িচ�া�ন �িতেযািগতার �র�ার িবতরণী সভা সং�া�।

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ� শত-বািষ �কী ও ১৭ মাচ �, ২০২১ জাতীয় িশ� িদবস, ২০২১ উদযাপন উপলে�� �টিলেযাগােযাগ
অিধদ�র “িশ�েদর ব�ব�” শীষ �ক �িতপাে�র ওপর িশ�েদর িচ�াংকন �িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ। এ উপলে�� আগামী ১৮/০৩/২০২১
ি�ঃ তািরেখ িবকাল ০৪:০০ ঘ�কায় �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র এর অিডেটািরয়ােম জাতীয় িশ� িদবেসর আেলাচনা ও িচ�া�ন �িতেযািগতার
�র�ার িবতরণী অ��ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ। 

শারীিরক উপি�িত ও ভা��য়াল ��াটফম � (Zoom Meeting ID: 6740016605, পাসেকাড �েয়াজন নাই) এর মা�েম অ�ি�ত�
অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর মাননীয় ম�ী জনাব �মা�াফা জ�ার এবং ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর সিচব
জনাব �মাঃ আফজাল �হােসন িবেশষ অিতিথ িহেসেব �� হওয়ার জ�  সদয় স�িত �াপন কেরেছন।

উ� সভায় সরাসির/অনলাইেন (অথবা �িতিনিধর মা�েম) অংশ�হণ করার জ� িবনীত অ�েরাধ করা হল।

১৬-৩-২০২১

সিচব 
সিচেবর দ�র 
ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

�মাঃ মহিস�ল আলম
মহাপিরচালক

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

ইেমইল:
mohsin.alam@telecomdept.gov.bd

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৪.৯৯.০১৫.২০.৯/১(২৮) তািরখ: ২৯ ফা�ন ১৪২৭

১৪ মাচ � ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নেহ): 
১) �চয়ার�ান, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
২) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)

javascript:;
javascript:;


৩) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ সাবেমিরন ক�াবল �কা�ানী িলিমেটড (িবএসিসিসএল)
৪) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড
৫) �চয়ার�ান, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড
৬) �ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�), �টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড
৭) �ব�াপনা পিরচালক (��ন দািয়�), �ব�াপনা পিরচালেকর দ�র, বাংলােদশ ক�াবল িশ� িলিমেটড
৮) মহাপিরচালক (চলিত দািয়�), মহাপিরচালক এর দ�র, ডাক অিধদ�র
৯) �চয়ার�ান (অিতির� দািয়�), �চয়ার�ান এর দ�র, লাইেসি�ং ক�প�, �মইিলং অপােরটর ও �িরয়ার সািভ �স �িত�ান
১০) অিতির� মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১১) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ-মাননীয় ম�ীর সদয় অবগিতর জ�
১২) পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৩) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৪) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র-ওেয়ব সাইেট আপেলােডর িনিমে�
১৫) উপপিরচালক, �ািরফ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১৬) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ-িপ�িডর ওেযবসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ
১৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ-১ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র-িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�
১৮) সহকারী পিরচালক, �শাসন-২ শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র-�াপক �চােরর অ�েরাধসহ

১৬-৩-২০২১
�মাহা�দ আ�ল �মাকাে�ম 

অিতির� মহাপিরচালক


