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১০ আষাঢ ়১৪২৭

াপনাপন
বাংলােদশ টিলকিমউিনেক  কা ািন িলিমেটেড (িব িসএল) ষেণ কমরত িন বিণত কমচারীগণেক ( লাই/২০২০ সেন)
িপআরএল গমেনর িবধােথ িনেদশ েম তােদর ষণােদশ বািতল বক টিলেযাগােযাগ অিধদ ের  করা হেলাঃ

: নং নাম (সং  তািলকা যায়ী) পদবী ( াপন নং ২৬৯ অ যায়ী)
১ জনাব মাঃ তিহ ল ইসলাম সাব ই েপ র
২ জনাব এ, ক,এম মা দ মা া লাইন ান
৩ জনাবা কিহ র বগম-১ .িস.
৪ জনাবা িশরীন আরা বগম ও/এস ও
৫ জনাব শখ শিফ ল ইসলাম চৗ রী .িস.
৬ জনাব মাঃ মিনর হােসন িসএম
৭ জনাবা ঝনা রানী ানাজ মিনটর
৮ জনাব মাঃ বী মসবা ল কবীর সহকারী েকৗশলী
৯ জনাব মাঃ ন র আলী উ মান সহকারী
১০ জনাব মাঃ আকতার হােসন .িস.
১১ জনাব আজম মাঃ আ ল মা দ পিরচালক
১২ জনাব এস.এম.মা ফ .িস.
১৩ জনাবা রমা চৗ রী ধান সহকারী
১৪ জনাব মাঃ নািসর উি ন িসকদার .িপ.এ
১৫ জনাব িগয়াস উি ন লাইন ান
১৬ জনাব মাঃ আ াস আলী মা া ও
১৭ জনাব মাসােরফ হােসন সদার টিলেফান অপােরটর
১৮ জনাব এএনএম আেনায়া ল স উপ-সহকারী েকৗশলী
১৯ জনাব িমেসস আেলয়া বগম মিনটর
২০ জনাব ডাঃ আহসান হাবীব িসিনয়র মিডেকল অিফসার
২১ জনাব মাঃ আ ল কািদর িনয়র িহসাব র ক
২২ জনাব মাছাঃ মেনায়ারা লতানা এস  ও
২৩ জনাব মাঃ ইিলয়াছ গাড়ী চালক
২৪ জনাবা শাম ন নহার ধান সহকারী
২৫ জনাব মাঃ লাল িমঞা িসএম (চঃ দাঃ)
২৬ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম উ মান সহকারী
২৭ জনাব আ  সাঈদ কবল জেয় ার (চঃ দাঃ)

১



২৮ জনাব মাঃ আিমর হােসন িস  (চঃ দাঃ)

রা পিতর আেদশ েম,

২৪-৬ -২০ ২০

জসমীন আ ার
উপসিচব
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, টিলেযাগােযাগ অিধদ র।
২) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ানী িলিমেটড (িব িসএল)।
৩) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, তার ও রালাপনী, স নবািগচা, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (উপসিচব), বাংলােদশ সরকারী ণালয়।
৫) একা  সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।
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