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ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.০৫.০০১.১৮.১৬৭ তািরখ: 
২৭ অে�াবর ২০২১

১১ কািত�ক ১৪২৮

ত� অিধকার আইন ও িবিধিবধান স�েক� জনসেচতনতা �ি�করেণর লে�� আেলাচনা সভা অ��ান সং�া� অিফস আেদশ

ত� অিধকার আইন ও িবিধিবধান স�েক� জনসেচতনতা �ি�করেণর লে�� �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর িন�বিণ �ত ছক “খ” এর কম �চািরগণেক

ছক ‘ক’ এ বিণ �ত িবষয় ও তািরেখ এ অিধদ�েরর ৪০৩ নং কে� �কিভড-১৯ সং�া� �া��িবিধ অ�সরন �ব �ক সরাসির আেয়ািজত সভায়

অংশ�হণ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

ছক ‘ক’: সভায় আেলাচনার িবষয় ও সভা অ��ােনর তািরখ
সভায় �ল আেলাচক এর নাম ও পদিব সভায় আেলাচ� িবষয় তািরখ ও সময়

জনাব �মাঃ মিন��ামান
উপপিরচালক (ি�েকােয়ি� এ�ােলােকশন)

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

ত� অিধকার আইন ও িবিধিবধান ৩১ অে�াবর/২০২১
   সকাল ১২:০০ - ০১:০০

 ছক ‘খ’: সভায় অংশ�হেণর জ� কম �চারীেদর  তািলকা (�জ��তার �মা�সাের নেহ)
�িমক নং কম �চারীেদর নাম পদবী

১ জনাব �মাঃ মিফ�ল ইসলাম  িপ� কি�উটার অপােরটর

২ জনাব বােয়িজ�র রহমান কি�উটার অপােরটর

৩ জনাব আ�নী ��ন �পেররা কি�উটার অপােরটর

৪ জনাবা �মাছা�ত �রাকসানা খা�ন কি�উটার অপােরটর

৫ জনাবা পারভীন আ�ার কি�উটার অপােরটর

৬ জনাব জািহদ হাসান স�ট-িলিপকার কাম কি�উটার অপােরটর

৭ জনাব �মাঃ �খারেশদ আলম �মা�া স�টিলিপকার কাম কি�ঃ অপাঃ

৮ জনাব �মাঃ �মাসােরফ �হােসন স�টিলিপকার কাম কি�ঃ অপাঃ

৯ জনাব �মাঃ জািকর �হােসন স�টিলিপকার কাম কি�ঃ অপাঃ

১০ জনাব ন�ন �মার সাহা উ��তন িহসাব র�ক

১১ জনাব �লাকমান হািকম উ��তন িহসাব র�ক 

১২ জনাব �মাঃ তসিলম �হােসন উ��তন িহসাব র�ক

১৩ জনাবএইচ এম নজ�ল আমীন উ�তন িহসাব র�ক



১৪ জনাব �মাঃ ইউ�ফ উ��তন িহসাব র�ক

১৫ জনাব �মাঃ আ� কাউছার উ��তন িহসাব র�ক

১৬ জনাব �মাঃ আ�ল হা�ান �ইয়া উ��তন িহসাব র�ক

১৭ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম উ��তন িহসাব র�ন

১৮ জনাব হাদী আ��াহ আল মা�ন ��েনা টাইঃ কাম কি�ঃ অপাঃ 

১৯ জনাবা শািহনা আফেরাজ স�ট��া�িরক কাম কামকি�উটার অপােরটর

২০ জনাব আ�র রব �শখ স�ট��া�িরক কাম কামকি�উটার অপােরটর

২১ জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম ��েনা টাইঃ কাম কি�ঃ অপাঃ 

২২ জনাব ��ল আলম �ধান সহকারী

২৩ জনাব �মাঃ আ�স সােলক উ�মান সহকারী/অিফস সহকারী

২৪ জনাব �মাঃ �মাশারফ �হােসন উ�মান সহঃ/ক�ািশয়ার 

২৫ জনাব �মাঃ মা��র রহমান �ইয়া উ�মান সহকারী 

২৬ জনাব �মাহা�দ ইয়ািহয়া উ�মান সহকারী 

২৭ জনাব �মাঃ এনা�ল হক ফিকর উ�মান সহকারী 

২৮ জনাব �মাঃ �সিলম উ�মান সহকারী 

২৯ জনাব �মাঃ শাহ�ল ইসলাম উ�মান সহকারী 

৩০ জনাবা িমনিত তা�কদার উ�মান সহকারী

৩১ জনাবা �ি� রািন দাস উ�মান সহকারী

৩২ জনাব উ�ম চ� শীল উ�মান সহকারী

৩৩ জনাব আজাদ �হােসন উ�মান সহকারী

৩৪ জনাব �মাঃ মিতউর রহমান খান উ�মান সহকারী

৩৫ জনাবা নাজমা পারভীন �িনয়ার একাউে��

৩৬ জনাবা ��া ম�ল এস এ ই

৩৭ জনাব আিত�র রহমান  এস এ ই

৩৮ জনাব রিফ�ল ইসলাম এস এ ই

৩৯ জনাব �মাঃ ম�ািফ�র রহমান এস এ ই

৪০ জনাব �মাঃ মিফ�ল ইসলাম এস এ ই

৪১ জনাব �মাঃ মাহা��ল আলম এস এ ই

৪২ জনাব �মাঃ হািব�র রহমান এস এ ই

৪৩ জনাব �মাঃ ছাই��াহ �িস� 

৪৪ জনাবা অিনতা বাছাড় �িস�

৪৫ জনাব �মাঃ মিজ�র রহমান �িসএম

৪৬ জনাব আ�ল ��স এলিডএ

০২। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা।



২৭-১০-২০২১
�মাঃ মিফজ উি�ন

পিরচালক
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
dir.admin@telecomdept.gov.bd

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.০৫.০০১.১৮.১৬৭/১(৮) তািরখ: ১১ কািত�ক ১৪২৮

২৭ অে�াবর ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা
হইল: 
১) অিতির� মহাপিরচালক, কািরগির, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ও আ�ায়ক, এিপএ �ম, িডও�।
২) অিতির� মহাপিরচালক, �শাসন ও অথ �, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৩) উপপিরচালক, ি�েকােয়ি� এ�ােলােকশন, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র [সভায় �ল আেলাচক িহসােব অংশ�হেণর অ�েরাধসহ]
৪) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ও ত� �দােন িবক� দািয়��া� কম �কত�া [সভায় উপি�ত থাকার
অ�েরাধসহ]
৫) উপপিরচালক, �শাসন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ও ত� �দােন দািয়��া� কম �কত�া [সভায় উপি�ত থাকার অ�েরাধসহ]
৬) উপপিরচালক, অ�া� সং�া অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ও এিপএ িবক� �ফাকাল পেয়� কম �কত�া [সভায় উপি�ত থাকার
অ�েরাধসহ]
৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ-১ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র [মহাপিরচালক, িডও� মেহাদেয়র সদয় আবগিতর �ব�ার জ�]
৮) ছক 'খ' এর তািলকায় বিণ �ত কম �কত�া/কম �চাির।

২৭-১০-২০২১
ফারহানা ইসলাম

উপপিরচালক


