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: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০৩৬.২১.৬৫

তািরখ:

১৬ ফা ন ১৪২৭
০১ মাচ ২০২১

অিফস আেদশ
টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর কােজর ােথ অিধদ ের কমরত িন বিণত কমকতাগণেক বদলী, পদ াপন, অিতির দািয় ও সং ি করণ
সং া অিফস আেদশ িনেদশ েম জারী করা হেলা।
. কমকতার নাম ও পদবী
বতমান কম ল
বদলী ত কম ল/ অিতির দািয় ম
১) জনাব মাহা দ মা ন অর রশীদ
িসিনয়র সহকারী পিরচালক-১ িসিনয়র
সহকারী
পিরচালক-১ মহাপিরচালক
মেহাদেয়র
িসিনয়র সহকারী পিরচালক
( শাসন শাখা)
( িশ ণ শাখা) এর
পেদ
কাযালেয়
সং ি েম
ডেট করণ নং-২৬৯-৩৭২
দািয় পালন করেবন।
২) জনাব মাঃ সালায়মান
সহকারী পিরচালক-২ (আইিস সহকারী
পিরচালক-১
(স দ উপপিরচালক
( শাসন)
সহকারী েকৗশলী ( েবশনার)
বা বায়ন
শাখা)
এবং ব াপনা- মাবাইল শাখা) এর
অিধশাখায়
সং ি েম
ডেট করণ নং-২৬৯-৪৮৮
সং ি েম শাসন অিধশাখায় পেদ
অিধদ েরর যানবাহন ও
টিলেযাগােযাগ সর ামািদ
ব াপনার সািবক দািয়
পালন
৩) জনাব হ দ আকরাম েসন
সহকারী পিরচালক (ি েকােয়ি িসিনয়র সহকারী পিরচালক-১ ( সাসন)
পেদর অিতির দািয়
সহকারী েকৗশলী ( েবশনার)
এেলােকশন শাখা)
ডেট করণ নং-২৬৯-৩৩১
৪) জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম সহকারী অিতির মহাপিরচালক কািরগির সহকারী পিরচালক-২ (আইিস উপপিরচালক
( শাসন)
েকৗশলী ( েবশনার)
এর অধীেন সহকারী েকৗশলী বা বায়ন শাখা)
অিধশাখায়
সং ি েম
ডেট করণ নং-২৬৯-৪৩৭
পেদ
িপআরএলগামী
কমকতাকমচারীেদর
যাগদান,
পদ াপন, িপআরএল ম রী
িবষয়ক সািবক দািয় পালন
৫) জনাব সয়দ মাঃ আ ল হািফজ শাহ সহকারী পিরচালক-২ (স দ সহকারী পিরচালক-২ (সম য়- সং ি েম
িস িডআর
সহকারী েকৗশলী ( েবশনার)
ব াপনা-িপএস এন
ও িপএস এন ও গটওেয় শাখা) ও স াের দািয়
পালন
ডেট করণ নং-২৬৯-৪৬৯
গটওেয় শাখা) ও সং ি েম অিতির দািয় সহকারী পিরচালক করেবন।
িস িডআর স াের দািয়
( িশ ণ শাখা)
৬) জনাব সয়দ সা া র রহমান
সহকারী পিরচালক-২ (সম য়- সহকারী
পিরচালক-২
(স দ সং ি েম
িস িডআর
সহকারী েকৗশলী ( েবশনার)
িপএস এন ও গটওেয়) ও ব াপনা-িপএস এন ও গটওেয় স াের দািয়
পালন
ডেট করণ নং-২৬৯-৪২৮
সং ি েম িস িডআর স াের শাখা)
করেবন।
দািয়

িমক নং-০১ এর কমকতা িসিনয়র সহকারী পিরচালক-১ ( শাসন শাখা) পেদর দািয় ভার িমক নং-০৩ এর কমকতার িনকট িঝেয় িদেয়
িসিনয়র সহকারী পিরচালক-১ ( িশ ণ) এর
পেদর দািয় ভার হণ করেবন। িমক নং-০১ এর কমকতােক িস িডআর স ােরর
সং ি ত দািয় থেক অ াহিত দান করা হেলা।
িমক নং-০২ এর কমকতা সহকারী পিরচালক-২ (আইিস বা বায়ন শাখা) পেদর দািয় ভার িমক নং-০৪ এর কমকতার িনকট িঝেয় িদেয়
বদলী ত সহকারী পিরচালক-১ (স দ ব াপনা- মাবাইল) এর
পেদর দািয় ভার হণ করেবন।
িমক নং-০৩ এর কমকতা িনজ দািয়ে র অিতির িহেসেব িসিনয়র সহকারী পিরচালক-১ ( শাসন শাখা) পেদর দািয় ভার পালন করেবন।
িমক নং-০৪ এর কমকতা সহকারী পিরচালক-২ (আইিস বা বায়ন শাখা) পেদর দািয় ভার িমক নং-০২ এর কমকতার িনকট হেত হণ
কের শাসন অিধশাখায় সং ি েম িপআরএলগামী কমকতা-কমচারীেদর যাগদান, পদ াপন, িপআরএল ম রী িবষয়ক সািবক দািয় পালন
করেবন।
িমক নং-০৫ এর কমকতা সহকারী পিরচালক-২ (স দ ব াপনা-িপএস এন ও গটওেয় শাখা) পেদর দািয় ভার িমক নং-০৬ এর
কমকতার িনকট িঝেয় িদেয় বদলী ত পেদর দািয় হণ করেবন।
িমক নং-০৬ এর কমকতা সহকারী পিরচালক-২ (সম য়-িপএস এন ও গটওেয় শাখা) পেদর দািয় ভার িমক নং-০৫ এর কমকতার িনকট
িঝেয় িদেয় বদলী ত পেদর দািয় হণ করেবন।
েয়াজনীয় কাযভার িতেবদন সংি

সকল মহেল

রণ িনি ত করেবন।

যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জারী ত এ অিফস আেদশ অিবলে কাযকর হেব এবং পরবত িনেদশ না দয়া পয বলবৎ থাকেব।

১-৩-২০২১
মাঃ মিফজ উি ন
পিরচালক
ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ইেমইল:
mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd
ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০৩৬.২১.৬৫/১(৪৯)

তািরখ:

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) অিতির মহাপিরচালক (সকল), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।
২) পিরচালক (সকল), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক (সকল), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।
৪) িচফ একাউ স এ িফ া অিফসার (তার ও রালাপনী), স ন বািগচা, ঢাকা-১০০০।
৫) উপপিরচালক, আইিস পিরক না অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।
৬) উপপিরচালক, আইিস বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর সদয় ব ার িনিমে )
৭) সংি িসিনয়র সহকারী পিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।
৮) সংি সহকারী পিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা।
৯) অিফস কিপ।

১৬ ফা ন ১৪২৭
০১ মাচ ২০২১

১-৩-২০২১
মাহা দ মা ন অর রিশদ
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

