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 গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 
 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
 আইিস� বা�বায়ন-২ শাখা 
 

৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

www.telecomdept.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৪ তািরখ: 
 

২১ �সে��র ২০২২

৬ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: নেভ�র-২০২২ এবং িডেস�র-২০২২ মােস অবসর ও অবসেরা�র ��েত গমণকারী �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর রাজ� খাত��

কম �কত�া/ কম �চারীেদর ��ষণােদশ বািতল �ব �ক অিধদ�ের �া�করণ সং�া� ��াপন জারী হওয়ায় িব�িসএল �থেক িব��করণ
�সে�।

��: ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১৮৮, তািরখ: ১২/০৯/২০২২

�ে�া� পে�র মা�েম ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ ক��ক ��ষেণ িব�িসএেল কম �রত �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর রাজ� খাত�� কম �কত�া-
কম �চারীগেণর িপ.আর.এল এ গমেণর িনিম� নেভ�র-২০২২ মােস ৩২ জন এবং িডেস�র-২০২২ মােস ৬৭ জন সব �েমাট ৯৯ (িনরান�ই) জেনর

��ষণােদশ বািতল কের ��াপন ��াপন জাির করা হেয়েছ। 

       

এমতাব�ায়, যথাসমেয় অবসর ও অবসেরা�র �� (ি� আরএল) ম�রীর িনিম� ��াপেনর তািলকায় িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত কম �কত�া/
কম �চারীগণেক যথাসমেয় ি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�ি� : বণ �নামেত।

২১-৯-২০২২

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

�মাঃ মিফজ উি�ন

পিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ফ�া�: 880-2-9830922

ইেমইল: dir.admin@telecomdept.gov.b
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�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৪/১(২৮) তািরখ: 
 

৬ আি�ন ১৪২৯

২১ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 ২) িচফ �জনােরল �ােনজার, িহউ�ান িরেসাস �, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা-১০০০।
 

৩) িচফ �জনােরল �ােনজার, �স� স এ� মােক��ং, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা

৪) িচফ �জনােরল �ােনজার, অ�াকাউ�স, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা-১০০০।
 

৫) িচফ �জনােরল �ােনজার, িফ�া� এ� �রেভ��, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা
 ৬) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (�ব �), িব�িসএল, িখলগাও, ঢাকা

 
৭) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (পি�ম), িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা

৮) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (উ�র), িব�িসএল, �লশান, ঢাকা
 

৯) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (দি�ণ), িব�িসএল, রমনা, ঢাকা
 ১০) িচফ �জনােরল �ােনজার, এে�ট এ� িবি�ং, িব�িসএল, নীলে�ত, ঢাকা

 
১১) িচফ �জনােরল �ােনজার, আই� এ� িবিলং, িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা

১২) িচফ �জনােরল �ােনজার, কা�মার সািভ �স, িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
 

১৩) িচফ �জনােরল �ােনজার, চ��াম �টিলেযাগােযাগ অ�ল, িব�িসএল, চ��াম
 ১৪) িচফ �জনােরল �ােনজার, �টিলেযাগােযাগ অ�ল (উ�রা�ল, িব�িসএল, রাজশাহী

 
১৫) িচফ �জনােরল �ােনজার, �টিলেযাগােযাগ অ�ল (দি�না�ল), িব�িসএল, �লনা

১৬) িচফ �জনােরল �ােনজার, �া�িমশন (ওেয়�), িব�িসএল, মহাখালী, ঢাকা
 

১৭) িচফ �জনােরল �ােনজার, �া�িমশন (ই�), িব�িসএল, মহাখালী, ঢাকা
 ১৮) িচফ �জনােরল �ােনজার, �বেদিশক �টিলেযাগােযাগ অ�ল, িব�িসএল, কড়াইল, বনাণী, ঢাকা

 
১৯) মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ �াফ কেলজ, িব�িসএল, গাজী�র

২০) �জনােরল �ােনজার, ��িস’জ, �তজগ�ও, ঢাকা
 

২১) �জনােরল �ােনজার, �িকউরেম�, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
 ২২) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।

 
২৩) উপপিরচালক, িনেয়াগ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।

২৪) উপপিরচালক, আইিস� পিরক�না অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
 

২৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর িনিমে�)
 ২৬) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।

 
২৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর িনিমে�)

২৮) অিফস কিপ।
 

২১-৯-২০২২
�হ�দ আকরাম �েসন 

 
সহকারী পিরচালক



(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
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: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১৮৮ তািরখ: 
১২ সে র ২০২২

২৮ ভা  ১৪২৯

াপনাপন

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটেড (িব িসএল) ষেণ কমরত সং  তািলকায় উি িখত [নেভ র ২০২২ মােস
৩২ (বি শ) জন এবং িডেস র ২০২২ মােস ৬৭ (সাতষি ) জন] মাট ৯৯ (িনরান ই) জন কমচারীর অবসর ও অবসর-উ র

েত (িপআরএল) গমেনর িনিম  তােদর ষণােদশ বািতল বক টিলেযাগােযাগ অিধদ ের  করা হেলা।  

রা পিতর আেদশ েম,

১৮-৯-২০২২

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৪২
ফ া : ০২-৯৫১৫৫৯৯

ইেমইল:
ds.company1@ptd.gov.bd

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১৮৮/১(৬) তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৯
১২ সে র ২০২২

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

১



টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটিলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাত ভূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী কম মকতমা/ কম মচারীদের তাপলকা  

(ডযে ন্যস্তকরযের প্রজ্ঞািন নং-২৬৯ এর ক্রমানুসাদর) 

 
 

মাসের নাম :নভেম্বর, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী বর্মমান কম মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

০১ 40 জনোব কর্যিশ লবশ্বোি টজনোযরি ম্যোযনজোর (ইলজিঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
23-Nov-1963 22-Nov-2022 

০২ 861 জনোব কোলতমক িন্দ্র টগোস্বোর্ী উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লিিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
01-Dec-1963 30-Nov-2022 

০৩ 1363 জনোব র্লহউলিন আহযর্দ উপ-িহকোরী েযকৌশিী (িিঃদোিঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
25-Nov-1963 24-Nov-2022 

০৪ 1866 জনোব এযোলর্ তপতী র্ন্ডি র্লনের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
29-Nov-1963 28-Nov-2022 

০৫ 1902 জনোব িোর্ছুন্নোহোর র্লনের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
30-Nov-1963 29-Nov-2022 

০৬ 1954 জনোব আফযরোজো আক্তোর র্লনের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
01-Dec-1963 30-Nov-2022 

০৭ 2376 জনোব তোিলির্ো িোতুন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
25-Nov-1963 24-Nov-2022 

০৮ 2425 জনোব টর্োিঃ এযেন্দোর আিী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
05-Nov-1963 04-Nov-2022 

০৯ 2440 জনোব টরৌশন আরো টবগর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লিিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
30-Nov-1963 29-Nov-2022 

১০ 2490 জনোব িন্দকোর লরলজয়ো সুিতোনো টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
25-Nov-1963 24-Nov-2022 

১১ 2594 জনোব আহম্মদ আিী  টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (িিঃদোিঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
12-Nov-1963 10-Dec-2022 

১২ 2609 জনোব টর্োিঃ কোইয়ুর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (িিঃদোিঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
09-Nov-1963 08-Nov-2022 

১৩ 2848 জনোব এর্ এর্ শলহদ আিী টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (িিঃদোিঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
04-Nov-1963 03-Nov-2022 

 

পার্া-০১/০৩ 

 

 
 



 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী বর্মমান কম মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

১৪ 2880 জনোব টহনো আক্তোর িোতুন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (িিঃদোিঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
02-Nov-1963 01-Nov-2022 

১৫ 3534 জনোব র্র্তোজ টবগর্  টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
12-Nov-1963 11-Nov-2022 

১৬ 3564 জনোব হোলির্ো টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
21-Nov-1963 20-Nov-2022 

১৭ 3678 জনোব হোলর্দো িোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
10-Nov-1963 09-Nov-2022 

১৮ 3751 জনোব টবিী িোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
29-Nov-1963 28-Nov-2022 

১৯ 3910 জনোব টর্োছোিঃ র্র্তোজ টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
10-Nov-1963 09-Nov-2022 

২০ 4418 জনোব টর্োিঃ এনোযয়ত উল্লোহ টেলিকর্ টর্কোলনক 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লিিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
05-Nov-1963 04-Nov-2022 

২১ 4581 জনোব টর্োিঃ ইির্োইি পোযেোয়োরী  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
15-Nov-1963 14-Nov-2022 

২২ 4612 জনোব সুলবর কুর্োর পোি টেলিকর্ টর্কোলনক 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
21-Nov-1963 20-Nov-2022 

২৩ 4707 জনোব টর্োিঃ লিলিকুর রহর্োন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
25-Nov-1963 24-Nov-2022 

২৪ 4753 জনোব উজ্জি কুর্োর টট্রোিো ম্ টেলিকর্ টর্কোলনক (িিঃদোিঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
28-Nov-1963 27-Nov-2022 

২৫ 4867 জনোব টর্োিঃ টকরোর্ত আিী টেলিকর্ টর্কোলনক (িিঃদোিঃ) লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো (যেষযে) 19-Nov-1963 18-Nov-2022 

২৬ 5121 জনোব েদীপ কুর্োর বড়ুয়ো ড্রোইটোর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
10-Nov-1963 09-Nov-2022 

২৭ 5554 জনোব জোিোি উলিন িোইন ম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
02-Nov-1963 01-Nov-2022 

২৮ 5569 জনোব শরোফত আিী িোইন ম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
01-Dec-1963 30-Nov-2022 

২৯ 6143 জনোব টর্োিঃ টিোযদজো িোতুন ওয়যোরম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
01-Dec-1963 30-Nov-2022 

 

 

পার্া-০২/০৩ 



 

 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী বর্মমান কম মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

৩০ 6237 জনোব টর্োিঃ ইব্রোহীর্ িলিি আউেযডোর িরকোর টজনোযরি ম্যোযনজোর (িংগ্রহ), লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে)। 10-Nov-1963 09-Nov-2022 

৩১ 6521 জনোব টর্োিঃ বিলহি উলিন েোে ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলিেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
15-Nov-1963 14-Nov-2022 

৩২ 6664 জনোব টর্ো. শোজোহোন আিী 
টেযনো েোইলপে/িাঁেলিলপকোর কোর্ 

কলিউেোর অপোযরের 

লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
15-Nov-1963 14-Nov-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-০৩/০৩ 



টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটিলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাা  খূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী খকম মক মা/ খকম মচারীদের খ াপলকা খ 

(ডযে ন্যস্তকরযের খপ্রজ্ঞািন খনং-২৬৯ খএর খক্রমানুসাদর) 

 

মাসের নাম : ডিসেম্বর, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী বর্মমান কম মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

০১ 89 জনোব টর্োোঃ র্োজহোরুি ইিিোর্ উর্ধ্মতন লহিোব রক্ষে কর্ মকতমো 
টজনোযরি ম্যোযনজোর (অর্ ম), লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো 

(যেষযে) 
26-Dec-1963 25-Dec-2022 

০২ 147 জনোব টর্োোঃ তোজুি ইিিোর্ লবভোগীয় েযকৌশিী  
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
30-Dec-1963 29-Dec-2022 

০৩ 160 জনোব টর্োহোম্মদ আিী িরকোর পলরিোিক (ইলজোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লিিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

০৪ 254 জনোব র্োর্লুকোর রহর্োন উপ-পলরিোিক (তোর) লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 01-Jan-1964 31-Dec-2022 

০৫ 777 জনোব টর্োোঃ ফোরুক টহোযিন উপ-িহকোরী েযকৌশিী লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িম্পলত্ত ও ইর্োরত অঞ্চি, লবটিলিএি, ঢোকো (যেষযে)। 01-Jan-1964 31-Dec-2022 

০৬ 826 জনোব টর্োোঃ হোরুন অর রশীদ উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

০৭ 1293 জনোব িোর্সুি আির্  উপ-িহকোরী েযকৌশিী 
টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর, টতজগাঁও, ঢোকো।লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ 

টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

০৮ 1522 জনোব টর্োোঃ আহিোন উল্লোহ উপ-িহকোরী েযকৌশিী (িোঃদোোঃ) লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি, লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো (যেষযে) 01-Jan-1964 31-Dec-2022 

০৯ 1606 জনোব টর্োোঃ রলফকুি ইিিোর্ উপ-িহকোরী েযকৌশিী (িোঃদোোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
20-Dec-1963 19-Dec-2022 

১০ 1687 জনোব আবু টর্োোঃ র্লনরুি হক টিৌধুরী উপ-িহকোরী েযকৌশিী (িোঃদোোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

১১ 1711 জনোব টর্ো. িোলফউি হোিোন উপ-িহকোরী েযকৌশিী (িোঃদোোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

১২ 1748 জনোব টর্োোঃ আলরফ কলেষ্ঠ লহিোব রক্ষক লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 01-Jan-1964 31-Dec-2022 

১৩ 1863 জনোব টরোযকয়ো টবগর্ র্লনের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

১৪ 1879 জনোব িোর্ছুরো টবগর্ র্লনের লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 15-Dec-1963 14-Dec-2022 

১৫ 1890 জনোব বদরুন টনছো-১ র্লনের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

 

পার্া-০১/০৫ 
 



ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী বর্মমান কম মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

১৬ 1891 জনোব র্োহবুবো টবগর্ র্লনের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

১৭ 1893 জনোব র্োহমুদো টবগর্-২ র্লনের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

১৮ 1996 জনোব তোহলর্নো িোতুন র্লনের (িোঃদোোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
16-Dec-1963 15-Dec-2022 

১৯ 2138 জনোব নূর জোহোন িোনর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

২০ 2170 জনোব টর্ো: আির্গীর টহোযিন টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

২১ 2184 জনোব টর্োোঃ শোহ কোর্োি হক টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

২২ 2460 জনোব রলশদুি আির্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
23-Dec-1963 22-Dec-2022 

২৩ 2532 জনোব র্র্তোজ টবগর্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

২৪ 2765 জনোব রুনু ন্নোহোর টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (িোঃদোোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

২৫ 2805 জনোব টর্োোঃ টিলির্ টেলিকর্ টেকলনলশয়োন (িোঃদোোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

২৬ 2921 জনোব র্োটি মনো রোয় েিোন িহকোরী লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 26-Dec-1963 25-Dec-2022 

২৭ 3025 জনোব অর্ি কুর্োর টদবনোর্ েিোন িহকোরী 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

২৮ 3363 জনোব টর্োোঃ লিরোজ লর্য়ো টফোন ইন্সযপক্টর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

২৯ 3561 জনোব ফলরদুি আির্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহকযিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর (যেষযে) 03-Dec-1963 02-Dec-2022 

৩০ 3595 জনোব টর্োোঃ টিোিোয়র্োন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

৩০ 3616 জনোব ইউনুি লর্য়ো টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

৩১ 3635 জনোব আবদুি কুদ্দি-১  টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ট্রোন্সলর্শন অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, র্হোিোিী, ঢোকো 

(যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

 

পার্া-০২/০৫ 
 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী বর্মমান কম মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

৩২ 3714 জনোব শোলহদো িোতুন টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
25-Dec-1963 24-Dec-2022 

৩৩ 3840 জনোব ফলরদো বোনু টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৩৪ 3918 জনোব টদযিোয়োরো টবগর্ টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, গ্রোহক টিবো অঞ্চি, লবটিলিএি, টশযরবোংিোনগর, ঢোকো 

(যেষযে) 
15-Dec-1963 14-Dec-2022 

৩৫ 3943 জনোব টর্োোঃ টিোহরোব টহোযিন হোং (অন্ধ) টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৩৬ 3948 জনোব টর্োোঃ িোর্সুি আির্ িন্দকোর টিও/লিলনয়র টেলিযফোন অপোযরের 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে) 
15-Dec-1963 14-Dec-2022 

৩৭ 4025 জনোব বোবুি লর্য়ো কযোবি জযয়ন্টোর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

৩৮ 4155 টর্োোঃ ইলিয়োি  কযোবি জযয়ন্টোর (িিলত দোলয়ত্ব) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
11-Dec-1963 10-Dec-2022 

৩৯ 4201 জনোব টর্োোঃ আলনছুর রহর্োন টিোন্দকোর কযোবি জযয়ন্টোর (িিলত দোলয়ত্ব) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৪০ 4326 জনোব টর্োোঃ িলফউল্লোহ লর্য়ো  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

৪১ 4415 জনোব টর্োোঃ র্োঈনুলদ্দন টেলিকর্ টর্কোলনক 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লিিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

৪২ 4465 জনোব টর্োোঃ আবুি কোিোর্ আজোদ  টেলিকর্ টর্কোলনক 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
16-Dec-1963 15-Dec-2022 

৪৩ 4480 জনোব টর্োোঃ িোইফুি ইিিোর্ টেলিকর্ টর্কোলনক 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৪৪ 4744 জনোব টর্োোঃ র্হিীন েিোনীয়ো টেলিকর্ টর্কোলনক (িোঃদোোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৪৫ 5115 জনোব টর্োোঃ লর্জোনুর রহর্োন ড্রোইভোর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৪৬ 5290 জনোব টর্োোঃ ইউসুফ আিী টর্োল্যো িোব ইন্সযপক্টর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
03-Dec-1963 02-Dec-2022 

৪৭ 5311 জনোব টর্ো: জোলকর টহোযিন িোব-ইন্সযপক্টর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পূব ম), লবটিলিএি, লিিগাঁও, 

ঢোকো (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

 

পার্া-০৩/০৫ 

 

 



 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী বর্মমান কম মস্থল  জন্মর্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

৪৮ 5367 জনোব টর্োোঃ আবু বকর লিলদ্দক িোব ইন্সযপক্টর (িোঃদোোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৪৯ 5372 জনোব টর্োোঃ আবু বকর লিলদ্দক িোব ইন্সযপক্টর (িোঃদোোঃ) 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি), লবটিলিএি, রোজশোহী 

(যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৫০ 5411 জনোব টর্োোঃ হোরুন অর রলশদ িোইনম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৫১ 5469 জনোব টর্োোঃ আব্দুি র্লতন িোইনম্যোন লবটিলিএি টকন্দ্রীয় কো মোিয়, ৩৭/ই ইস্কোেন গোযড মন, ঢোকো (যেষযে) 01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৫২ 5493 জনোব টর্োোঃ আব্দুি কোযদর িোইন ম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৫৩ 5515 জনোব টর্োোঃ শলহদ উল্লোহ িোইন ম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তর), লবটিলিএি, গুিশোন, 

ঢোকো (যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

৫৪ 5629 জনোব টর্োোঃ টতোফোযয়ি আহযর্দ িোইনম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (পলির্), লবটিলিএি, 

টশযরবোংিোনগর, ঢোকো (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৫৫ 5667 জনোব টর্োোঃ র্হিীন-১ িোইনম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৫৬ 5668 জনোব র্োহমুদুি হক  িোইনম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
16-Dec-1963 15-Dec-2022 

৫৭ 5745 জনোব এি এর্ হোরুন-উর- রলশদ িোইনম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৫৮ 5774 জনোব টর্োোঃ নোলছর লর্য়ো িোইনম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৫৯ 5819 জনোব আর্োন উল্লোহ িোইনম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৬০ 6035 জনোব ছোযিহো িোতুন ওয়োরম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ঢোকো টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষে), লবটিলিএি, রর্নো, 

ঢোকো (যেষযে)। 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৬১ 6044 জনোব নুরুি ইিিোর্  ওয়োরম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, ববযদলশক টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, বনোনী, ঢোকো 

(যেষযে)) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৬২ 6098 জনোব টর্োোঃ র্োসুদ আির্ ওয়যোরম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
31-Dec-1963 30-Dec-2022 

৬৩ 6100 জনোব র্লহব উল্যোহ পোেওয়োরী ওয়যোরম্যোন 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

 

পার্া-০৪/০৫ 
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অবেসরর 

র্াররখ 

৬৪ 6442 জনোব টর্োোঃ কোর্োি উলদ্দন েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৬৫ 6452 জনোব টর্োবোযের টহোযিন েোস্ক ওয়োকম/ টেলিগ্রোফ ম্যোযিজোর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (দলক্ষেোঞ্চি), লবটিলিএি, খুিনো 

(যেষযে)। 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৬৬ 6568 জনোব টর্োোঃ আব্দুি জলিি গোড ম 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
01-Jan-1964 31-Dec-2022 

৬৭ 6620 জনোব বোবুি সুইপোর 
লিফ টজনোযরি ম্যোযনজোর, িট্টগ্রোর্ টেলিয োগোয োগ অঞ্চি, লবটিলিএি, আগ্রোবোদ, 

িট্টগ্রোর্ (যেষযে) 
30-Dec-1963 29-Dec-2022 
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