
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: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১৮৮ তািরখ: 
০৮ সে র ২০২০

২৪ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

জনাব আেয়শা বগম  (ডট াপন ২৬৯ এর নং-৬১৮৯), ওয় ার ান, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ষেণ িচফ জনােরল
ােনজার, দি ণা ল, িব িসএল, লনার আওতাধীন উপমহা ব াপক ( টিলকম), িব িসএল, বিরশাল-এর া

অবসরজিনত আেবদেনর ি েত িপআরএলসহ া অবসর ম রীর িনিমে  িব িসএেলর ষণােদশ বািতল বক
টিলেযাগােযাগ অিধদ ের  করা হল।

৮-৯-২০২০
জসমীন আ ার

উপসিচব

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১৮৮/১(৩) তািরখ: ২৪ ভা  ১৪২৭
০৮ সে র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
২) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)
৩) একা  সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

৮-৯-২০২০
জসমীন আ ার

উপসিচব

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
আইিস  বা বায়ন-২ শাখা 

www.telecomdept.gov.bd
৪২৩-৪২৮ তজগাও িশ  এলাকাঢাকা-১২০৮

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০২.২০.৫১১ তািরখ: 
০৯ সে র ২০২০

২৫ ভা  ১৪২৭

জজনাব আেয়শা বগম  (ডট াপন ২৬৯ এর নং-৬১৮৯), ওয় ার ান, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ষেণ িচফ জনােরল
ােনজার, দি ণা ল, িব িসএল, লনার আওতাধীন উপমহা ব াপক ( টিলকম), িব িসএল, বিরশাল-এর আেবদেনর
ি েত ০১-১০-২০২০ তািরেখ িপআরএলসহ া অবসর ম রীর িনিমে  িব িসএল থেক সংি  কমকতােক নিথপ  ও

েয়াজনীয় কাগজপ সহ িব করেণর েয়াজনীয় ব া হণকে  ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর অিফস আেদশ   াংকন
কের এতদসে  আিদ  হেয় রণ করা হেলা।

সং ি  : বণনামেত।

৯-৯-২০২০

ব াপনা পিরচালক
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)

সি ব মার ঘটক
পিরচালক

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০২.২০.৫১১/১ তািরখ: ২৫ ভা  ১৪২৭
০৯ সে র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) িচফ জনােরল ােনজার, দি ণা ল, িব িসএল, লনা
৩) উপপিরচালক, আইিস  বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর ব া হেণর
িনিমে )
৪) জনাব আেয়শা বগম, ওয় ার ান, উপমহা ব াপক ( টিলকম), িব িসএল, বিরশাল

৯-৯-২০২০
২



আহা দ উ াহ 
উপপিরচালক

৩


