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ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০১.১৭.৭৮ তািরখ: 
২৪ সে র ২০২০

৯ আি ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

 : ০১) িপ িডর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০৩৯.১৩-৩৬৯, তািরখ-২০/০৯/২০১৮
       ০২) িপ িডর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০৩৯.১৩-৩৭০, তািরখ-২০/০৯/২০১৮
       ০৩) িপ িডর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০৩৯.১৩-৩৭১, তািরখ-২০/০৯/২০১৮
       ০৪) িডও র ারক নং-১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.৬০২.১৮.১৪, তািরখ-২৩/০৯/২০১৮
       ০৫) টিলটেকর ারক নং-১৪.৩৫.০০০০.০২০.৪৯.০৩৯.১৩.১৫৯, তািরখ-২১/০৯/২০২০
   

টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর িন -বিণত িতনজন কমকতার অ েল ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ১-৩ নং ি ত ারেকর
ি েত টিলটক বাংলােদশ িলিমেটেড ০২ ( ই) বছর ময়ােদর িলেয়ন ম রীর ি েত অিধদ েরর ৪নং ি ত ারেক

২৩/০৯/২০১৮ তািরেখ িব  করা হয়। সংি  িতনজন কমকতা িলেয়েনর ময়াদ শেষ টিলটক বাংলােদশ িলিমেটেডর ৫নং
ারেকর মা েম ২২/০৯/২০২০ তািরখ িব  হেয় ২২/০৯/২০২০ তািরখ অিধদ ের যাগদান কেরেছন।
ােদর যাগদানপ  হণ বক িন পভােব অিধদ েরর িবেলাপেযা  িবভাগীয় েকৗশলী (চঃদাঃ) পেদ করণ/ পদ াপন

আেদশ জারী করা হেলা। 

. কমকতার নাম ও পদবী অিধদ ের যাগদান ত দ র
০১) জনাব এ এম আখতা ল ইসলাম (২২৪০)

িবভাগীয় েকৗশলী (চঃদাঃ)
২২/০৯/২০২০ অিতির  মহাপিরচালক (কািরগির)

টিলেযাগােযাগ অিধদ র

০২) জনাব িব র গােয়ন (২২৬৫)
িবভাগীয় েকৗশলী (চঃদাঃ)

২২/০৯/২০২০ অিতির  মহাপিরচালক (কািরগির)
টিলেযাগােযাগ অিধদ র

০৩) জনাব মাঃ শির ল ইসলাম (২২৭৮)
িবভাগীয় েকৗশলী (চঃদাঃ)

২২/০৯/২০২০ অিতির  মহাপিরচালক (কািরগির)
টিলেযাগােযাগ অিধদ র

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

১



২৪-৯-২০২০
সি ব মার ঘটক

পিরচালক

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০১.১৭.৭৮/১(১২) তািরখ: ৯ আি ন ১৪২৭
২৪ সে র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) ব াপনা পিরচালক, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড
৩) অিতির  মহাপিরচালক, শাসন ও অথ, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৪) অিতির  মহাপিরচালক, কািরগির, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৫) অিতির  মহাপিরচালক, র েলটির, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৬) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার (তার ও রালাপনী), স ন বািগচা, ঢাকা-১০০০।
৭) পিরচালক, অথ অ িবভাগ, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৮) উপপিরচালক, আইিস  পিরক না অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৯) উপপিরচালক, আইিস  বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর িনিমে )
১০) উপপিরচালক, টিলকম িনরাপ া, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর িনিমে )
১১) সংি  কমকতা জনাব ..............................................................................., টিলেযাগােযাগ অিধদ র
১২) অিফস কিপ।

২৪-৯-২০২০
মাহা দ মা ন অর রিশদ

িসিনয়র সহকারী পিরচালক

২


