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১৯ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় মহ াপিরচালকমহ াপিরচালক, ,  ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অিধদ রঅিধদ র   পেদপেদ   দা িয়দা িয়   অপনঅপন   ওও  হণহণ   সং াসং া ।।
: ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১২.০০৬.১৯.১২৫৫, তািরখ-০৭/১২/২০২১

ারেকর

        ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর  ারেকর  াপন েল টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর মহাপিরচালক ( ড-২)
পেদ িবিসএস ( টিলেযাগােযাগ) ক াডােরর িনে  বিণত কমকতােক পেদা িত দান বক টিলেযাগােযাগ অিধদ ের
পদ াপন করা হেয়েছ। 

িমক জ তার ম কমকতার নাম, পদবী ও 
কম ল

পদ াপন ত পদ

০১ ২০৭২ জনাব মিশউর রহমান, িজএম 
ইি ঃ
 ষেণ ব াপনা পিরচালক
বাংলােদশ সাবেমিরন ক াবল 
কা ািন িলিমেটড

মহাপিরচালক ( ড-২)
টিলেযাগােযাগ অিধদ র, 

ঢাকা।

       উপ  াপেনর পিরে ি েত বিণত কমকতা ০২/০১/২০২২ তািরখ ( বাে ) টিলেযাগােযাগ অিধদ ের
পেদা িত া  মহাপিরচালক ( ড-২) পেদ যাগদান বক উ  পেদর দািয় ভার জনাব মাঃ কাম ামান, অিতির
সিচব ( টিলকম), ডাক ও টিলেযাগােযাগ ও অিতির  দািয়  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র-এর িনকট হেত
হণ কেরেছন। জনাব মাঃ কাম ামান, অিতির  সিচব ( টিলকম), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ মহাপিরচালক,
টিলেযাগােযাগ অিধদ র পেদর দািয় ভার বিণত কমকতার িনকট িঝেয় িদেয় অিতির  দািয়  থেক অ াহিত হণ
কেরেছন।
          িবষয়  ার সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব ার জ  রণ করা হেলা।

        সং ি  : বণনা মাতােবক - ৪ (চার) পাতা 

৩-১-২০২২

১



সিচব
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মিশউর রহমান
মহাপিরচালক

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

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০৩৭.২১.২/১(৩৫) তািরখ: ১৯ পৗষ ১৪২৮
০৩ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন, আইইিব সদর দ র, রমনা, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, ডাক অিধদ র, িজিপও, ঢাকা।
৩) অিতির  সিচব ( টিলকম), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) অিতির  সিচব (ডাক), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) অিতির  সিচব ( শাসন), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬)  সিচব (িনরী া), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) সিচব ( শাসন), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮)  সিচব (আইন), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড, ৩৭/ই ই াটন গােডন, ঢাকা।
১০) ব াপনা পিরচালক, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড, রাজউক কমািশয়াল কমে , লশান-১, ঢাকা।
১১) ) সিচব ( কা ািন), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১২) সিচব (পিরক না উইং), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৩) অিতির  মহাপিরচালক (সকল), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
১৪) পিরচালক (সকল), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
১৫) ব াপনা পিরচালক, টিলেফান িশ  সং া িলিমেটড, টংগী, গাজী র।
১৬) ব াপনা পিরচালক ( ন দািয় ), ব াপনা পিরচালেকর দ র, বাংলােদশ ক াবল িশ  িলিমেটড
১৭) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১৮) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৯) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২০) উপপিরচালক (উপসিচব), বাংলােদশ সরকারী ণালয় (বাংলােদশ গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধসহ)
২১) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার (তার ও রালাপনী), স ন বািগচা, ঢাকা-১০০০।
২২) উপপিরচালক, আইিস  পিরক না অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
২৩) উপপিরচালক, আইিস  বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট
আপেলােডর িনিমে )
২৪) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ (ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট আপেলােডর
িনিমে )
২৫) অিফস কিপ।
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মিশউর রহমান 

২



মহাপিরচালক
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