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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত
ি ম ণালয়
টিলেযাগােযাগ অিধদ র
শাসন-১ শাখা
৪২৩-৪২৮, তজগ ও িশ এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd
৫ ফা ন ১৪২৭
তািরখ:
১৮ ফ য়াির ২০২১

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০২.২১.৬৪

অিফস আেদশ
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১২.০০৭.১৯.১০৫৮, তািরখ-১৮/০২/২০২১ ি ঃ এর মা েম িবিসএস ( টিলেযাগােযাগ)
ক াডােরর িন -বিণত কমকতাগণেক ষেণ জনােরল ােনজার পেদ যথা েম বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ কা ািন িলিমেটড এবং টিলটক
বাংলােদশ িলিমেটড পদায়ন করায় অ ১৮/০২/২০২১ তািরখ অপরাে টিলেযাগােযাগ অিধদ র থেক িনেদশ েম িব করা হেলা।
.
কমকতার নাম ও পদবী
কমরত দ র
ষেণ পদায়ন
০১) জনাব জনাব মাঃ ইিলয়াস উি ন (২১৭৫)
মহাপিরচালক মেহাদেয়র দ ের
জনােরল
ােনজার পেদ বাংলােদশ
পিরচালক (ইি ঃ)
পিরচালক (ইি ঃ) পেদ
টিলকিমউিনেকশ কা ািন িলিমেটেড
০২) জনাব শখ ওয়ািহ ামান (২১৭৭)
-ঐজনােরল
ােনজার পেদ
টিলটক
পিরচালক (ইি ঃ)
বাংলােদশ িলিমেটেড
০৩) জনাব মাঃ গালাম মা াফা (২১৭৯)
-ঐজনােরল
ােনজার পেদ বাংলােদশ
পিরচালক (ইি ঃ)
টিলকিমউিনেকশ কা ািন িলিমেটেড

কমকতাগণ
পেদর দািয় ভার পিরত াগ কের বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ কা ািন িলিমেটড এবং টিলটক বাংলােদশ িলিমেটেড
জনােরল ােনজার পেদ যাগদান করেবন। েয়াজনীয় কাযভার িতেবদন সংি সকল মহেল রণ করেত হেব।
যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ অিফস আেদশ জারী করা হেলা।

১৮-২-২০২১
এস. এম ফরহাদ হােসন
পিরচালক (অিতির দািয় )
ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ইেমইল:
smfarhad.hossain@telecomdept.gov
৫ ফা ন ১৪২৭
তািরখ:
১৮ ফ য়াির ২০২১

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০২.২১.৬৪/১(১৩)
অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
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১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)
৩) ব াপনা পিরচালক, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড, রাজউক কমািশয়াল কমে , লশান, ঢাকা।
৪) অিতির মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।
৫) পিরচালক, অথ অ িবভাগ, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।
৬) উপপিরচালক, আইিস পিরক না অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।
৭) উপপিরচালক, আইিস বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর িনিমে )
৮) িচফ একাউ স এ িফ া অিফসার (তার ও রালাপনী), স ন বািগচা, ঢাকা-১০০০।, ।
৯) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, শাসন-১ শাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১০) সংি কমকতা...................................................................................................।
১১) অিফস কিপ।

১৮-২-২০২১
মাহা দ মা ন অর রিশদ
িসিনয়র সহকারী পিরচালক
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