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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

 

 

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০৩৫.২১.১৩১ তািরখ: 
০৫ �লাই ২০২১

২১ আষাঢ় ১৪২৮

অিফস আেদশ

ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��াপন নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১০০, তািরখ-০৯/০৫/২০২১ এর ��ি�েত িব�িসএেল ��ষেণ
কম �রত �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর িবিসএস (�টিলেযাগােযাগ) ক�াডার�� িন�-বিণ �ত কম �কত�ােক বদলী �ব �ক অিধদ�েরর উপপিরচালক
(�টিলকম িনরাপ�া) পেদ িনেয়াগ/ পদায়ন করা হেয়েছ। বিণ �ত কম �কত�া িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালেয়র �ারক
নং-১৪.৩৩.০০০০.০১৩.১৮.০০১.১৮.২১৪, তািরখ-১৯/০৬/২০২১ এবং িডিজএম (�টিলকম), িব�িসএল, �িম�া কায �ালেয়র �ারক
নং-১৪.৩৩.১৯৬৭.১০২.১৯.০২০.১৫/১২৫, তািরখ-৩০/০৬/২০২১ এর মা�েম িব�� হেয় ��িরত ইেমইেল ০১/০৭/২০২১ তািরেখ �া�িরত
�যাগদানপ� �হেণর জ� �াসি�ক কাগজপ�সহ অিধদ�ের ��রণ কেরেছন।
এমতাব�ায়, কম �কত�ার ইেমইেল �া� �যাগদানপ� �হণ �ব �ক িন��পভােব পদ�াপন আেদশ িনেদ �শ�েম জারী করা হেলা-
�িমক কম �কত�ার নাম ও পদবী �যাগদােনর তািরখ িনেয়াগ/ পদায়ন�ত পদ

১) জনাব �মাহা�দ ছাই�র রহমান �ঞা (২৩৪৬)
 িবভাগীয় �েকৗশলী, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 (ডেট ��করেণর �িমক নং-৩৪৭)

০১/০৭/২০২১
 (�ব �া�)

উপপিরচালক (�টিলকম িনরাপ�া)
 �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

বিণ �ত কম �কত�া উপপিরচালক (�টিলকম িনরাপ�া) এর �� পেদ �যাগদান করেবন এবং কায �ভার �িতেবদন সংি�� সকল মহেল ��রণ করেবন।

৫-৭-২০২১
�মাঃ মিফজ উি�ন

পিরচালক
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০৩৫.২১.১৩১/১(২১) তািরখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৮

০৫ �লাই ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
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১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) �ব�াপনা পিরচালক, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা।
৩) অিতির� মহাপিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২০৮।
৪) পিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২০৮।
৫) পিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা ও �টিলকম িনরাপ�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২০৮।
৬) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২০৮।
৭) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার (তার ও �রালাপনী), �স�ন বািগচা, ঢাকা।
৮) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর সদয় �ব�ার িনিমে�)
৯) জনাব �মাহা�দ ছাই�র রহমান �ঞা, িবভাগীয় �েকৗশলী/ উপপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র।
১০) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
১১) অিফস কিপ।

৫-৭-২০২১
�হ�দ আকরাম �েসন

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির� দািয়�)


