
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
আইিস  বা বায়ন-২ শাখা 

৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৭৯৬ তািরখ: 
০২ সে র ২০২১

১৮ ভা  ১৪২৮

িবষয:় নেভ রনেভ র ,  ,  ২০২১২০২১   এবংএবং  িডেস রিডেস র ,  ,  ২০২১২০২১   মােসমােস   অবসরঅবসর   ওও  অবসেরা রঅবসেরা র   েতেত   গমণকারীগমণকারী  র াজরাজ
খ াতখ াত   ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অিধদ েররঅিধদ েরর   কমকতাকমকতা / / কমচার ীগেণরকমচার ীগেণর   ষণ ােদশষণ ােদশ   ব া িতলবািতল  বকবক  অিধদ েরঅিধদ ের

া করেণরা করেণর   ি েতি েত   িব করণিব করণ   সেসে ।।
: ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১৬৬, তািরখ-২৬/০৮/২০২১

         উপ  িবষেয়  ি ত ারেকর পে র ি েত সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িব িসএেল ষেণ
কমরত টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর রাজ  খাত  কমকতা-কমচারীগেণর িপআরএেল গমেণর নতম ০২ ( ই) মাস

েব অব করেণর জ  ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর িনেদশনা রেয়েছ। ফেল ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর
 ারেকর মা েম িপআরএল ম রীর িনিমে  িব িসএেল ষেণ কমরত নেভ র, ২০২১ এবং িডেস র, ২০২১

মােস িপআরএলগামী কমকতা-কমচারীগেণর ষণােদশ বািতল কের টিলেযাগােযাগ অিধদ ের করণ সং া
াপন জারী করা হেয়েছ। 

       
        এমতাব ায়, যথাসমেয় অবসর ও অবসেরা র  (িপ◌্আরএল) ম রীর িনিমে  াপেনর তািলকায়
িব িসএেল ষেণ কমরত কমকতা/ কমচারীগণেক িব করণসহ সংি েদর চা রী বিহ, ি গত নিথ ও আ ষাি ক
কাগজপ  অিধদ ের রেণর সদয় েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  আিদ  হেয় অ েরাধ করা হেলা।

সং ি  : বণনামেত।

২-৯-২০২১

ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ  টিলকিমউিনেকশ  
কা ানী িলিমেটড (িব িসএল), ক ীয় কাযালয়, ঢাকা।

মাঃ মিফজ উি ন
পিরচালক

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ইেমইল:

mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

১৮ ভা  ১৪২৮১



ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৭৯৬/১(২৮) তািরখ: ১৮ ভা  ১৪২৮
০২ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িচফ জনােরল ােনজার, িহউ ান িরেসাস, িব িসএল, ক ীয় কাযালয়, ৩৭/ই ই াটন গােডন,
ঢাকা-১০০০।
২) িচফ জনােরল ােনজার, স স এ  মােক ং, িব িসএল, ক ীয় কাযালয়, ৩৭/ই ই াটন গােডন, ঢাকা
৩) িচফ জনােরল ােনজার, অ াকাউ স, িব িসএল, ক ীয় কাযালয়, ৩৭/ই ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।
৪) িচফ জনােরল ােনজার, িফ া  এ  রেভ , িব িসএল, ক ীয় কাযালয়, ৩৭/ই ই াটন গােডন, ঢাকা
৫) িচফ জনােরল ােনজার, িড আর ( ব), িব িসএল, িখলগাও, ঢাকা
৬) িচফ জনােরল ােনজার, িড আর (পি ম), িব িসএল, শেরবাংলানগর, ঢাকা
৭) িচফ জনােরল ােনজার, িড আর (উ র), িব িসএল, লশান, ঢাকা
৮) িচফ জনােরল ােনজার, িড আর (দি ণ), িব িসএল, রমনা, ঢাকা
৯) িচফ জনােরল ােনজার, এে ট এ  িবি ং, িব িসএল, নীলে ত, ঢাকা
১০) িচফ জনােরল ােনজার, আই  এ  িবিলং, িব িসএল, শেরবাংলানগর, ঢাকা
১১) িচফ জনােরল ােনজার, কা মার সািভস, িব িসএল, শেরবাংলানগর, ঢাকা
১২) িচফ জনােরল ােনজার, চ াম টিলেযাগােযাগ অ ল, িব িসএল, চ াম
১৩) িচফ জনােরল ােনজার, টিলেযাগােযাগ অ ল (উ রা ল, িব িসএল, রাজশাহী
১৪) িচফ জনােরল ােনজার, টিলেযাগােযাগ অ ল (দি না ল), িব িসএল, লনা
১৫) িচফ জনােরল ােনজার, া িমশন (ওেয় ), িব িসএল, মহাখালী, ঢাকা
১৬) িচফ জনােরল ােনজার, া িমশন (ই ), িব িসএল, মহাখালী, ঢাকা
১৭) িচফ জনােরল ােনজার, বেদিশক টিলেযাগােযাগ অ ল, িব িসএল, কড়াইল, বনাণী, ঢাকা
১৮) মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ াফ কেলজ, িব িসএল, গাজী র
১৯) জনােরল ােনজার, িস’জ, তজ াও, ঢাকা
২০) জনােরল ােনজার, িকউরেম , শেরবাংলানগর, ঢাকা
২১) পিরচালক, অথ অ িবভাগ, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
২২) উপপিরচালক, িনেয়াগ অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
২৩) উপপিরচালক, আইিস  পিরক না অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
২৪) উপপিরচালক, আইিস  বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর
িনিমে )
২৫) উপপিরচালক, ইউএসওএফ ব াপনা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
২৬) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, িশ ণ, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
িনিমে )
২৭) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
২৮) অিফস কিপ।

২-৯-২০২১
মাঃ রিফ ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ 
কা ািন-১ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
www.ptd.gov.bd

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১৬৬ তািরখ: 
২৬ আগ  ২০২১

১১ ভা  ১৪২৮

াপনাপন

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটেড (িব িসএল) ষেণ কমরত সং  তািলকায় উি িখত ১১৫
(একশত পেনর) জন কমচারীেক (নেভ র/২০২১ ও িডেস র/২০২১ ি ঃ) অবসর ও অবসর-উ র েত (িপআরএল)
গমেনর িনিম  তােদর ষণােদশ বািতল বক টিলেযাগােযাগ অিধদ ের  করা হেলা।  

রা পিতর আেদশ েম,

২৬-৮-২০২১

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৪২
ফ া : ০২-৯৫১৫৫৯৯

ইেমইল:
ds.company1@ptd.gov.bd

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১৬৬/১(৬) তািরখ: ১১ ভা  ১৪২৮
২৬ আগ  ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

১



২) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)
৩) উপপিরচালক (উপসিচব), বাংলােদশ সরকারী ণালয় (বাংলােদশ গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর অ েরাধসহ)
৪) একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
৫) চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসােরর কাযালয়, তার ও রালাপনী,
স নবািগচা, ঢাকা।
৬) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ ( াপন  এ িবভােগর ওেয়বসােইেট কােশর
অ েরাধসহ)

২



টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটেলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাত ভূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী 

কম মকতমা/ কম মচারীদের তাপলকা (ডযে ন্যস্তকরযের প্রজ্ঞািন নং-২৬৯ ক্রমানুসাদর) 
 

 

র্োযির ন্োর্ : ন্যেম্বর, ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল  DoB PRL Date 

০১ 312 জনাব এ.এফ.এর্.আলাউদ্দিন আল আজাদ উপববভাগীয় প্রককৌশলী ঢাকা টটবলক াগাক াগ অঞ্চল (পদ্দির্), ববটটবিএল, টশকরবাংলানগর, ঢাকা 05/11/1962 04/11/2021 

০২ 753 জনাব িুভাষ চন্দ্র র্ন্ডল উপ-িহকারী প্রককৌশলী পবরচালক টটটটবি’জ, টর্জগা াঁও, ঢাকা। 04/11/1962 03/11/2021 

০৩ 1149 জনাব টর্াোঃ ওর্র খা াঁন উপ-িহকারী প্রককৌশলী চট্টগ্রার্ টটবলক াগাক াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 15/11/1962 14/11/2021 

০৪ 1152 জনাব হারুন-অর-রবশদ উপ-িহকারী প্রককৌশলী চট্টগ্রার্ টটবলক াগাক াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 30/11/1962 29/11/2021 

০৫ 1284 জনাব টর্া. র্নিুর আলী উপ-িহকারী প্রককৌশলী ট্রান্সবর্শন অঞ্চল (পদ্দির্), ববটটবিএল, র্হাখালী, ঢাকা 10/11/1962 09/11/2021 

০৬ 1588 জনাব আবুল বাশার উপ-িহকারী প্রককৌশলী গ্রাহককিবা অঞ্চল, ববটটবিএল, টশকরবাংলানগর, ঢাকা 15/11/1962 14/11/2021 

০৭ 1856 জনাবা রাকবয়া খারু্ন র্বনটর ঢাকা টটবলক াগাক াগ অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, বখলগা াঁও, ঢাকা 12/11/1962 11/11/2021 

০৮ 1993 জনাবা র্ািবনন িরকার র্বনটর ঢাকা টটবলক াগাক াগ অঞ্চল (দবিণ) , ববটটবিএল, রর্না, ঢাকা 16/11/1962 15/11/2021 

০৯ 2061 জনাবা টিকহলী ইিলার্ টটবিটট ঢাকা টটবলক াগাক াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 13/11/1962 12/11/2021 

১০ 2338 জনাব লৎুফুন নাহার টচৌধরুী টটবিটট চট্টগ্রার্ টটবলক াগাক াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 24/11/1962 23/11/2021 

১১ 2343 জনাব আব ুজাফর টটবিটট চট্টগ্রার্ টটবলক াগাক াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 30/11/1962 29/11/2021 

১২ 2382 জনাবা বািন্তী রানী রায় টটবিটট টটবলক াগাক াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 25/11/1962 24/11/2021 

১৩ 3272 জনাব টর্াোঃ খুরবশদ আলর্ উচ্চর্ান িহকারী ঢাকা টটবলক াগাক াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 05/11/1962 04/11/2021 

১৪ 3292 জনাব টর্া: আব্দলু টহবকর্ উচ্চর্ান িহকারী ববকদবশক টটবলক াগাক াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, কড়াইল, বনানী, ঢাকা। 28/11/1962 27/11/2021 

১৫ 3858 জনাবা জয়রু্ন টনহার টটও টটবলক াগাক াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) , ববটটবিএল, রাজশাহী 30/11/1962 29/11/2021 

১৬ 4051 জনাব টর্াোঃ আব্দরু রবহর্ কযাবল জকয়ন্টার টটবলক াগাক াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 20/11/1962 19/11/2021 

১৭ 4225 জনাব শাহ ্আলর্ টটএল./টটবপও চট্টগ্রার্ টটবলক াগাক াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 15/11/1962 14/11/2021 
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১৮ 4547 জনাব জাককর আহর্দ টটবিএর্ চট্টগ্রার্ টটবলক াগাক াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 01/12/1962 30/11/2021 

১৯ 4548 জনাব শওকর্ আলী টটবিএর্ চট্টগ্রার্ টটবলক াগাক াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 01/12/1962 30/11/2021 

২০ 6031 জনাব টর্াোঃ হাকয়র্ আলী ওয়যারর্যান ঢাকা টটবলক াগাক াগ অঞ্চল (পদ্দির্), ববটটবিএল, টশকরবাংলানগর, ঢাকা 25/11/1962 24/11/2021 

২১ 6343 জনাব টর্াোঃ বপয়ারু বর্য়া এর্এলএিএি টটবলক াগাক াগ স্টাফ ককলজ, গাজীপুর। 01/12/1962 01/11/2021 

২২ 6517 জনাব টর্াোঃ রবফকুল ইিলার্ বার্মাবাহক টটবলক াগাক াগ অঞ্চল  (উত্তরাঞ্চল) , ববটটবিএল, রাজশাহী 20/11/1962 19/11/2021 
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টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটেলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাত ভূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী 

কম মকতমা/ কম মচারীদের তাপলকা (ডযে ন্যস্তকরযের প্রজ্ঞািন নং-২৬৯ ক্রমানুসাদর) 
 

 

র্োযির ন্োর্ : লডযিম্বর, ২০২১ 
 

ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল  DoB PRL Date 

০১ 53 জনাব মর্াোঃ শাহজাহান মজনাররল র্যারনজার (ইঞ্জোঃ) মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 10/12/1962 09/12/2021 

০২ 422 জনাব মর্াোঃ ফরহাদ মহারিন িহকারী পবরচালক মটবলরর্াগারর্াগ অবিদপ্তর, মর্জগা াঁও, ঢাকা। 10/12/1962 09/12/2021 

০৩ 534 জনাব মর্াোঃ আলী আশরাফ িহকারী পবরচালক মটবলরর্াগারর্াগ অবিদপ্তর, মর্জগা াঁও, ঢাকা। 11/12/1962 10/12/2021 

০৪ 672 জনাব মর্াোঃ র্বনরুজ্জার্ান মটবলগ্রাফ র্াষ্টার (চোঃদাোঃ) মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 31/12/1962 30/12/2021 

০৫ 707 জনাব মর্াোঃ নুরুল ইিলার্ উর্দ্মর্ন বহিাব রিক (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 15/12/1962 14/12/2021 

০৬ 758 জনাব মর্াোঃ ফারয়কুজ্জার্ান উপ-িহকারী প্ররকৌশলী ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণ) , ববটটবিএল, রর্না, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

০৭ 802 জনাব মর্াোঃ র্হবিন আলী উপ-িহকারী প্ররকৌশলী ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

০৮ 868 জনাব মর্াহাং আরনায়ার উলযাহ উপ-িহকারী প্ররকৌশলী ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, বখলগা াঁও, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

০৯ 887 জনাব মর্াোঃ আর্াউর রহর্ান উপ-িহকারী প্ররকৌশলী ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, বখলগা াঁও, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

১০ 926 জনাব মর্াোঃ জাহাঙ্গীর আলর্ উপ-িহকারী প্ররকৌশলী ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পঞ্ির্), ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

১১ 975 জনাব মর্াোঃ জার্াল উঞ্িন উপ-িহকারী প্ররকৌশলী ববরদবশক মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, র্হাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

১২ 1020 জনাব মর্াোঃ আবু নারের উপ-িহকারী প্ররকৌশলী ট্রান্সবর্শন অঞ্চল (পঞ্ির্), ববটটবিএল, র্হাখালী, ঢাকা। 28/12/1962 27/12/2021 

১৩ 1106 জনাব আবুল কালার্ আজাদ উপ-িহকারী প্ররকৌশলী ট্রান্সবর্শন অঞ্চল  (পূব ম) , ববটটবিএল, র্হাখালী, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

১৪ 1117 জনাবা আকবলর্া খারু্ন-২ উপ-িহকারী প্ররকৌশলী (ট্রাবফক) ট্রান্সবর্শন অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, র্হাখালী, ঢাকা  9/12/1962 08/12/2021 

১৫ 1125 জনাব কার্াল মহারিন উপ-িহকারী প্ররকৌশলী চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 6/12/1962 05/12/2021 

১৬ 1439 জনাব রবফজ উঞ্িন আহরর্দ উপ-িহকারী প্ররকৌশলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পঞ্ির্), ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 
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১৭ 1555 জনাব আব ুেুবফয়ান উপ-িহকারী প্ররকৌশলী (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্   01/01/1963 31/12/2021 

১৮ 1556 জনাব প্রদীপ কুর্ার বড়ুয়া উপ-িহকারী প্ররকৌশলী (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 31/12/1962 30/12/2021 

১৯ 1560 জনাব র্দুলাল র্জরু্দার উপ-িহকারী প্ররকৌশলী (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 01/01/1963 31/12/2021 

২০ 1694 জনাব হবরপদ িরকার উপ-িহকারী প্ররকৌশলী (চোঃদাোঃ) গ্রাহকরিবা অঞ্চল,  ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 05/12/1962 04/12/2021 

২১ 1779 জনাব কাজী মর্াোঃ র্াবর্রুল ইিলার্ কবনষ্ঠ বহিাব রিক (চোঃদাোঃ) ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 15/12/1962 14/12/2021 

২২ 1818 জনাব এফ.বব.এর্.খবললুর রহর্ান 
মষ্টরনাগ্রাফার-কার্-কম্পিউটার 

অপাররটর 
মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল  (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 10/12/1962 09/12/2021 

২৩ 1876 জনাবা মজবনু নাহার মবগর্ র্বণটর মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

২৪ 1880 জনাবা এবর্বল মবগর্ র্বনটর গ্রাহকরিবা অঞ্চল, ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

২৫ 1883 জনাবা হাবলর্া খারু্ন র্বনটর মটবলরর্াগারর্াগ অবিদপ্তর, মর্জগা াঁও, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

২৬ 1907 জনাবা কৃষ্ণা রানী পাল র্বনটর চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 29/12/1962 28/12/2021 

২৭ 2022 জনাবা ফবরদা মবগর্-২ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান গ্রাহকরিবা অঞ্চল, ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

২৮ 2062 জনাবা আির্া মবগর্ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

২৯ 2072 জনাবা ববউটট মদবী রায় মটবলকর্ মটকবনবশয়ান ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল  (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৩০ 2140 জনাবা মফররদৌিী মবগর্ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান ববরদবশক মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, র্হাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৩১ 2142 জনাবা িালর্া পারভীন মটবলকর্ মটকবনবশয়ান ববরদবশক মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, র্হাখালী, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৩২ 2158 জনাবা বভকারুন নাহার মবগর্ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান গ্রাহকরিবা অঞ্চল, ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 9/12/1962 08/12/2021 

৩৩ 2192 জনাবা র্াহরু্দা খারু্ন মটবলকর্ মটকবনবশয়ান ট্রান্সবর্শন অঞ্চল (পঞ্ির্), ববটটবিএল, র্হাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৩৪ 2256 জনাবা জহুরা খারু্ন মটবলকর্ মটকবনবশয়ান মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 05/12/1962 04/12/2021 

৩৫ 2263 জনাব আবুল কালার্ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান ট্রান্সবর্শন অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, র্হাখালী, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৩৬ 2301 জনাব চন্দন চা াঁদ মচৌিুরী মটবলকর্ মটকবনবশয়ান মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

 

পার্া-০২/০৫ 

 



ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল  DoB PRL Date 

৩৭ 2339 জনাব নূরুল হক মটবলকর্ মটকবনবশয়ান চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 01/01/1963 31/12/2021 

৩৮ 2491 জনাবা মর্ািাোঃ িার্শুন্নাহার মবগর্ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) , ববটটবিএল, রাজশাহী 10/12/1962 09/12/2021 

৩৯ 2542 জনাবা দাি বািন্তী মটবলকর্ মটকবনবশয়ান মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৪০ 2584 জনাব ইিহাক আলী মটবলকর্ মটকবনবশয়ান (চোঃদাোঃ) ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 04/12/1962 03/12/2021 

৪১ 2637 জনাব মর্াোঃ আবুল কারশর্ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৪২ 2718 জনাব মর্াোঃ হারুন-অর-রবশদ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান (চোঃদাোঃ) ট্রান্সবর্শন অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, র্হাখালী, ঢাকা 30/12/1962 29/12/2021 

৪৩ 2798 জনাব মর্াখরলেুর রহর্ান মটবলকর্ মটকবনবশয়ান (চোঃদাোঃ) গ্রাহক মিবা অঞ্চল, ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৪৪ 2804 জনাব জাফর আহম্মদ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 14/12/1962 13/12/2021 

৪৫ 2835 জনাব বিরাজলু ইিলার্ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 31/12/1962 30/12/2021 

৪৬ 2852 জনাব মশখ আব ুিাঈদ মটবলকর্ মটকবনবশয়ান (চোঃদাোঃ) মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৪৭ 3090 জনাব মর্াোঃ এয়াকুব আলী মহড ড্রাফটির্যান পবরকল্পনা ও উন্নয়ন অঞ্চল, মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

৪৮ 3168 জনাব মর্াোঃ কববর মহারিন উচ্চর্ান িহকারী ট্রান্সবর্শন অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, র্হাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৪৯ 3278 জনাব শার্িুঞ্িন মর্াহাম্মদ আব্দলু্লাহ উচ্চর্ান িহকারী মটবলরর্াগারর্াগ অবিদপ্তর, মর্জগা াঁও, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৫০ 3334 জনাব িারদক আলী মটবটং মটবলগ্রাবফট চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 01/01/1963 31/12/2021 

৫১ 3369 জনাব মর্াোঃ বিঞ্িকুর রহর্ান মফান্স ইন্সরপক্টর  মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 20/12/1962 19/12/2021 

৫২ 3378 জনাব এ এফ এর্ র্াজলু ইিলার্ টটআরআই ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, বখলগা াঁও, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৫৩ 3431 জনাবা শার্ীর্ আরা মবগর্ টটও/ এিটটও ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৫৪ 3449 জনাব বিয়দুজ্জার্ান টটও/ এিটটও ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৫৫ 3547 জনাবা জবরনা খানর্ টটও/ এিটটও মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৫৬ 3581 জনাবা র্াহবর্না মবগর্ টটও/ এিটটও গ্রাহকরিবা অঞ্চল, ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

 

পার্া-০৩/০৫ 

 



ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল  DoB PRL Date 

৫৭ 3626 জনাব আবুল কারশর্ টটও/ এিটটও চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 31/12/1962 30/12/2021 

৫৮ 3632 জনাব ওয়ালী উল্লাহ গাজী টটও/ এিটটও চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 01/01/1963 31/12/2021 

৫৯ 3707 জনাবা ফারর্র্া খারু্ন টটও/ এিটটও মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 31/12/1962 30/12/2021 

৬০ 3813 জনাব আব্দলু জব্বার িরকার টটও/ এিটটও গ্রাহক মিবা অঞ্চল, ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৬১ 3820 জনাবা মবগর্ িারলকা আখর্ার বান ু টটও/ এিটটও মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) , ববটটবিএল, রাজশাহী 01/01/1963 31/12/2021 

৬২ 3928 জনাবা রুববনা আক্তার টটও/ এিটটও মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 08/12/1962 07/12/2021 

৬৩ 4071 জনাব আঞ্জজলু হক কযাবল জরয়ন্টার মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) , ববটটবিএল, রাজশাহী 01/01/1963 31/12/2021 

৬৪ 4128 জনাব মর্াোঃ আবনিুর রহর্ান কযাবল জরয়ন্টার (চোঃদাোঃ) মজনাররল র্যারনজার, টটটটবি'জ মর্জগা াঁও, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৬৫ 4167 জনাব আব্দলু কারদর ববশ্বাি কযাবল জরয়ন্টার (চোঃদাোঃ) মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৬৬ 4182 জনাব আব্দলু হাবকর্ খন্দকার কযাবল জরয়ন্টার (চোঃদাোঃ) মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) , ববটটবিএল, রাজশাহী 03/12/1962 02/12/2021 

৬৭ 4337 জনাবা মর্াোঃ রবফকুল্লাহ টটবিএর্ ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণ) , ববটটবিএল, রর্না, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৬৮ 4384 জনাব মর্াোঃ র্বনরুজ্জার্ান খান টটবিএর্ ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৬৯ 4411 জনাব মর্াোঃ আব্দলু র্ান্নান টটবিএর্ মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৭০ 4458 জনাব এি.এর্. মকরার্র্ মহারিন টটবিএর্ ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পঞ্ির্), ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৭১ 4494 জনাব আব্দজু জারহর টটবিএর্ ববরদবশক মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, র্হাখালী, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৭২ 4580 জনাব কাওিার আহরর্দ র্জরু্দার টটবিএর্ গ্রাহকরিবা অঞ্চল, ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৭৩ 4752 জনাব মর্াোঃ মদলদার মহারিন টটবিএর্ (চোঃদাোঃ) ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 

৭৪ 4804 জনাব শর্রশর আলর্ টটবিএর্ (চোঃদাোঃ) মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৭৫ 4862 জনাব মর্াোঃ আলী আহম্মদ টটবিএর্ (চোঃদাোঃ) ট্রান্সবর্শন অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, র্হাখালী, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৭৬ 4902 জনাব মর্াোঃ আবদুল হাই টটবিএর্ (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 01/01/1963 31/12/2021 

 

পার্া-০৪/০৫ 

 



ক্র. ডট নং কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল  DoB PRL Date 

৭৭ 4920 জনাব ইব্রাহীর্ টটবিএর্ (চোঃদাোঃ) চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 01/01/1963 31/12/2021 

৭৮ 4954 জনাব আব্দলু র্ারলক ববশ্বাি টটবিএর্ (চোঃদাোঃ) মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৭৯ 5119 জনাব মর্াোঃ বাবুল বর্য়া ড্রাইভার মটবলরর্াগারর্াগ অবিদপ্তর, মর্জগা াঁও, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৮০ 5170 জনাব মর্া: শবরফুল ইিলার্ 
এলবডএ/ এলবডএ কার্ টাইবপট/ 

িা াঁটবলবপকার 
মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৮১ 5265 জনাব মর্াোঃ অবলল বর্য়া িাব ইন্সরপক্টর ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পঞ্ির্), ববটটবিএল, মশররবাংলানগর, ঢাকা 04/12/1962 03/12/2021 

৮২ 5306 জনাব আব্দিু ির্াদ মবপারী িাব ইন্সরপক্টর মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 06/12/1962 05/12/2021 

৮৩ 5588 জনাব মর্াোঃ নুু্রুল ইিলার্-২ লাইনর্যান ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, বখলগা াঁও, ঢাকা 22/12/1962 21/12/2021 

৮৪ 5597 জনাব মর্াোঃ শবফকুল ইিলার্ লাইনর্যান ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , ববটটবিএল, বখলগা াঁও, ঢাকা 01/01/1963 31/12/2021 

৮৫ 5651 জনাব মর্াোঃ মদরলায়ার মহারিন লাইনর্যান মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

৮৬ 5726 জনাব মর্োঃ র্বফজরু রহর্ান লাইনর্যান চট্টগ্রার্ মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটটবিএল, চট্টগ্রার্ 31/12/1962 30/12/2021 

৮৭ 5798 জনাব িুবনল হাওলাদার লাইনর্যান মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 16/12/1962 15/12/2021 

৮৮ 5842 জনাব মর্াোঃ খায়রুল ইিলার্ লাইনর্যান মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল  (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৮৯ 5844 জনাব মর্াোঃ রওিন আলী বর্য়া লাইনর্যান মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবিণাঞ্চল) , ববটটবিএল, খুলনা 01/01/1963 31/12/2021 

৯০ 5923 জনাব আনোর আলী লাইনর্যান মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) , ববটটবিএল, রাজশাহী 30/12/1962 29/12/2021 

৯১ 6326 জনাব কাজী মপয়ার আহাম্মদ এর্.এল.এি.এি মটবলরর্াগারর্াগ অবিদপ্তর, মর্জগা াঁও, ঢাকা। 31/12/1962 30/12/2021 

৯২ 6340 জনাবা মবগর্ মহািরন আরা খারু্ন এর্.এল.এি.এি মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ববটটবিএল, ঢাকা। 01/01/1963 31/12/2021 

৯৩ 6405 জনাব আবদুল র্ান্নান র্ালুকদার টাস্ক ওয়াকম/ মটবলগ্রাফ র্যারিজার  ঢাকা মটবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তর) , ববটটবিএল, গুলশান, ঢাকা 31/12/1962 30/12/2021 
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