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ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০১.২০.১১৯ তািরখ: 
০৭ নেভ র ২০২০

২২ কািতক ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

 :  ০১) িপ িডর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.২১৭, তািরখ-০৬/১০/২০২০ ি ঃ।
        ০২) িব িসএল এর ারক নং-১৪.৩৩.০০০০.০১৩.১৯.০০১.২০.২৫৬, তািরখ-১৮/১০/২০২০ ি ঃ।
     

ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ১নং ি ত ারেকর মা েম িব িসএেল ষেণ কমরত িন -বিণত কমকতার ষণােদশ
বািতল হওয়ায় িতিন িব িসএেলর ২নং ি ত ারেক িব  হেয় ০১/১১/২০২০ তািরখ বাে  অ  অিধদ ের যাগদানপ
জমাদান কেরেছন।
এমতাব ায়, ার যাগদানপ  হণ বক িন পভােব অিধদ েরর িবেলাপেযা  িবভাগীয় েকৗশলী এর  পেদ করণ/
পদ াপন আেদশ জারী করা হেলা।

. কমকতার নাম ও পদবী অিধদ ের 
যাগদােনর তািরখ

ত দ র ম

০১) জনাব সাধন মার দাস (২২৩২)
  িবভাগীয় েকৗশলী

০১/১১/২০২০
  ( বা )

অিতির  মহাপিরচালক (কািরগির) এর 
অধীেন িবেলাপেযা  িবভাগীয় েকৗশলী পেদ

বিণত কমকতা িবভাগীয় েকৗশলী পেদর দািয় ভার হণ বক কাযভার িতেবদন সংি  সকল মহেল রণ করেবন।

যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী ত এ অিফস আেদশ ০১/১১/২০২০ ি ঃ হেত কাযকর হেব এবং পরবত  িনেদশ না দয়া
পয  বলবৎ থাকেব।  

৭-১১-২০২০
সি ব মার ঘটক

পিরচালক
ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
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ইেমইল:
sanjib.ghatak@telecomdept.gov.bd

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০১.২০.১১৯/১(১৯) তািরখ: ২২ কািতক ১৪২৭
০৭ নেভ র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
২) ব াপনা পিরচালক, িব িসএল, ক ীয় কাযালয়, ৩৭/ই ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।
৩) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা-১২০৮।
৪) পিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা-১২০৮।
৫) উপপিরচালক, আইিস  পিরক না অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা-১২০৮।
৬) উপপিরচালক, আইিস  বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর সদয় ব ার
িনিমে )
৭) উপপিরচালক, টিলকম িনরাপ া, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৮) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার (তার ও রালাপনী), স ন বািগচা, ঢাকা-১০০০।
৯) জনাব সাধন মার দাস, িবভাগীয় েকৗশলী, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা-১২০৮।

৭-১১-২০২০
মাহা দ মা ন অর রিশদ

িসিনয়র সহকারী পিরচালক
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