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�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.২৫১ তািরখ: 
০৯ �ফ�য়াির ২০২১

২৬ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: িব�িসএেল ��ষেণ িনেয়ািজত িপআরএলগামী কম �কত�া/ কম �চারীগেণর �ম, ২০২১ এবং �ন, ২০২১ মােস িপআরএল ম�রীর
িনিমে� ম�ণালেয়র িনেদ �শনা �মাতােবক অব��করণ সং�া�।

��: ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০১০, তািরখ-১১/০১/২০২১

উপ� �� িবষেয় ও ��ি�ত �ারেকর ��ি�েত সদয় অবগিত ও পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িনিমে� জানােনা যাে� �য, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর
রাজ� খাত�� কম �কত�া/ কম �চারীেদর িপআরএল ম�রীর �ােথ � িপআরএেল গমেণর ��নতম ০২ (�ই) মাস �েব � িব�িসএল �থেক অব��করেণর জ� ���
�ারেকর িনেদ �শনা রেয়েছ। ইেতা�েব � অিধদ�র �থেক আগ�, ২০২০ �থেক �ম, ২০২১ পয �� স�া� ৪৬১ (চারশত একষি�) জন কম �কত�া/ কম �চারীর তািলকা
��ত কের িব�সএেল অবগিত ও পরবত� �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর িনিমে� ��রণ করা হেয়িছল।
উ� তািলকার িভি�েত �ম, ২০২১ মােস ২৪ (চি�শ) জন এবং �ন, ২০২১ মােস ৪১ (একচি�শ) জন িপআরএলগামী কম �কত�া/ কম �চারীর ত� িপিডএফ ও
ওয়াড � ফর�ােট ��ত �ব �ক ��ষণােদশ বািতল ও �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করণ সং�া� ��াপন জারীর সদয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িনিমে�
এতদসে� ��রণ করা হেলা।

সং�ি� : বণ �নামেত।

৯-২-২০২১

সিচব 
সিচেবর দ�র 
ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

�মাঃ মহিস�ল আলম
মহাপিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ�া�: +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

ইেমইল:
mohsin.alam@telecomdept.gov.bd

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.২৫১/১(২৭) তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৭

০৯ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �ব�াপনা পিরচালক, িব�িসএল, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা।
২) িসিজএম, িব�িসএল, িস�আর, আ�াবাদ, চ��াম
৩) িসিজএম, িব�িসএল, �া�িমশন (ই�), মহাখালী, ঢাকা
৪) িসিজএম, িব�িসএল, �া�িমশন (ওেয়�), মহাখালী, ঢাকা



৫) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম,দি�না�ল, �লনা
৬) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম, িড�আর (ই�), িখলগ�ও
৭) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িব�িসএল,িসিজএম,িড�আর (নথ �), �লশান
৮) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম,উ�রা�ল, রাজশাহী
৯) িসিজএম, িড�আর (দি�ণ),িব�িসএল, রমনা
১০) িসিজএম,িড�আর , িব�িসএল, িসিজএম, িড�আর (ওেয়�)
১১) িসিজএম, িসিজএম, ��ািনং এ� �ডেভলপেম�, িব�িসএল, ঢাকা)
১২) িসিজএম, িসিজএম , িহউ�ান িরেসাস �, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৩) িসিজএম, িসিজএম �স� স এ� মােক��ং, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৪) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িসিজএম, অ�াকাউ�স, িব�িসএল
১৫) িসিজএম, িসিজএম, িফ�া� এ� �রেভ��, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৬) িসিজএম, িসিজএম এে�ট এ� িবি�ং, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৭) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম, আই� এ� িবিলং, �শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১৮) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িব�িসএল, িসিজএম, কা�মার সািভ �স,�শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১৯) িসিজএম, িব�িসএল, িসিজএম, ও�আর, ঢাকা
২০) িডিজ (অিতির� দািয়�), িব�িসএল, িডিজ, �এসিস, গাজী�র
২১) িজএম, িজএম, ��িস, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
২২) িজএম, িজএম, �িকউরেম�, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
২৩) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৪) উপপিরচালক, িনেয়াগ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন (�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর �ব�া �হেণর িনিমে�)
২৬) উপপিরচালক, �টিলকম িনরাপ�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
২৭) অিফস কিপ।

৯-২-২০২১
এস. এম ফরহাদ �হােসন 

পিরচালক (অিতির� দািয়�)



 

মে, ২০২১ োসে পিআরএলগােী রাজস্ব খাতভূক্ত পিওটি’র কে মকতমা/ কে মচারীসের তাপলকা (িসি ন্যাস্ত করণ েংক্রান্ত প্রজ্ঞািন্ ন্ং-২৬৯ এর ক্রে অন্েুাসর) 
 

Sl Sl 269 Sl 270 Employee Name Designation & Office Location 
DoB 

(DD-MM-YY) 

PRL  

(DD-MM-YY) 

01 673 568 জন্াব হাপববরু রহোন্ মোলযা মিপলগ্রাফ োষ্টার (চঃোঃ), মকন্দ্রীয় কার্ মালয়, পবটিপেএল, ঢাকা 09-05-62 08-05-21 

02 698 593 জন্াব  এ.মক. ফজলুল হক উর্দ্মতন্ পহোব রক্ষক (চঃোঃ), পেজজএে,  পিটিআর (েপক্ষণ) কার্ মালয়, রেন্া, ঢাকা  15-05-62 14-05-21 

03 865 757 জন্াব মোঃ হাপফজরু রহোন্ উি-েহকারী প্রসকৌশলী, পেজজএে,  পিটিআর (িূব ম), খিলগ াঁও কার্ মালয়, ঢাকা 10-05-62 09-05-21 

04 1042 934 জন্াব মোঃ আপেরুল ইেলাে উি-েহকারী প্রসকৌশলী, পেজজএে,  ট্রান্সপেশন্ (িূব ম),কার্ মালয়, মহ ি লী, ঢাকা  31-05-62 30-05-21 

05 1046 938 জন্াব আব ুবকর প্রাোপন্ক উি-েহকারী প্রসকৌশলী, পেজজএে,  ট্রান্সপেশন্ (িূব ম),কার্ মালয়, মহ ি লী, ঢাকা 25-05-62 24-05-21 

06 1948 1819 জন্াবা ন্াপেো আখতারী েপন্ির, পেজজএে, গ্রাহকসেবা অঞ্চল কার্ মালয় , েরেব  লল গগব, া    15-05-62 14-05-21 

07 2233 2104 জন্াবা ন্াজো খাতুন্ টিপেটি, খিজিএম, েেখলের্ গ ের্ গ অঞ্চল (দখিণ ঞ্চল)   র্ য লয়, িুলগ  30-05-62 29-05-21 

08 2236 2107 জন্াবা শােীে আরা মবগে টিপেটি, খিজিএম, ট্রান্সপেশন্ (পূ য)   র্ য লয় , মহ ি লী, ঢাকা 12-05-62 11-05-21 

09 2291 2162 জন্াব জাসকর মহাোইন্ টিপেটি, পেজজএে, চট্টগ্রাে মিপলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল কার্ মালয়, চট্টগ্রাে 01-06-62 31-05-21 

10 2328 2199 জন্াব মোঃ আবুল খাসয়র মোল্ল  টিপেটি, পেজজএে, চট্টগ্রাে মিপলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল কার্ মালয়, চট্টগ্রাে 01-06-62 31-05-21 

11 2846 2717 জন্াবা শােীো েুলতান্া টিপেটি (চঃোঃ), খিজিএম, েেখলের্ গ ের্ গ অঞ্চল (দখিণ ঞ্চল)   র্ য লয়, িুলগ  10-05-62 09-05-21 

12 3410 3278 জন্াবা েুপফয়া িারভীন্ এেটিও, পেজজএে,  পিটিআর (েপক্ষণ) কার্ মালয়, রেন্া, ঢাকা 01-06-62 31-05-21 

13 3503 3371 জন্াবা মজেপেন্ আকতার এিটিও, পেজজএে,  পিটিআর (িজিে) কার্ মালয়, মশসরবাংলান্গর, ঢাকা 15-05-62 14-05-21 

14 3539 3407 জন্াবা আঞ্জেুান্ আরা মবগে-২ টি.ও, পেজজএে,  ববসেপশক মিপলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল কার্ মালয়, বন্ান্ী, ঢাকা 07-05-62 06-05-21 

15 3658 3526 জন্াবা হােন্া মহন্া এেটিও, খিজিএম, েেখলের্ গ ের্ গ অঞ্চল (দখিণ ঞ্চল)   র্ য লয়, িুলগ  15-05-62 14-05-21 

16 3819 3687 জন্াবা মোছাঃ উসে ছাসলো খাতুন্ এেটিও, খিজিএম, েেখলের্ গ ের্ গ অঞ্চল (উত্তব ঞ্চল)   র্ য লয়, ব ির হী 22-05-62 21-05-21 

17 4109 3977 জন্াব মোঃ আবুল মহাসেন্ শরীফ কযাবল জসয়ন্টার, মজন্াসরল েযাসন্জার-২ কার্ মালয়, বপরশাল 02-05-62 01-05-21 

18 4232 4100 জন্াব কাজী েপন্রুল ইেলাে টেএম (চঃদ ঃ) ,খিজিএম, েেখলের্ গ ের্ গ অঞ্চল (দখিণ ঞ্চল)   র্ য লয়, িুলগ  15-05-62 14-05-21 

19 4442 4310 জন্াব মোঃ আজজজরু রহোন্-১ টিপেএে, পেজজএে,  পিটিআর (িজিে) কার্ মালয়, মশসরবাংলান্গর, ঢাকা 05-05-62 04-05-21 

20 4938 4804 জন্াব মোঃ ইয়াজ উজিন্ মচৌধুরী টিপেএে, খিজিএম, েেখলের্ গ ের্ গ অঞ্চল (দখিণ ঞ্চল)   র্ য লয়, িুলগ  12-05-62 11-05-21 

21 5523 5386 জন্াব মোঃ আব্দলু খাসলক মেওয়ান্ লাইন্েযান্, পেজজএে,  পিটিআর (উত্তর) কার্ মালয়, গুলশান্, ঢাকা 10-05-62 09-05-21 

22 5918 5781 জন্াব মোঃ আব্দরু রাজ্জাক-২ লাইন্েযান্ , খিজিএম, েেখলের্ গ ের্ গ অঞ্চল (উত্তব ঞ্চল)   র্ য লয়, ব ির হী 10-05-62 09-05-21 

23 5951 5814 জন্াব মোঃ মোশাসরফ মহাসেন্ হাওলাোর লাইন্েযান্, , মজন্াসরল েযাসন্জার-২ কার্ মালয়, বপরশাল 10-05-62 09-05-21 

24 6310 6173 জন্াব মোঃ রপফ উল্লাহ েপ্তরী, পেজজএে,  পিটিআর (েপক্ষণ) কার্ মালয়, রেন্া, ঢাকা 01-06-62 31-05-21 

 



 
জনু, ২০২১ মাসে পিআরএলগামী রাজস্ব খাতভূক্ত পিওটি’র ও প্রেষসে পিটিপেএসল কম মরত কম মকতমা/ কম মচারীসের তাপলকা (িসি নযাস্তকরে েজ্ঞািন নং-২৬৯ এর ক্রম অনুোসর) 
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01 43 জনাব ম াোঃ আব্দরু রউফ চিফ মজনাররল  যারনজার ( ানব সম্পদ), মেন্দ্রীয় োর্ যালয় 06/30/1962 06/29/2021 

02 86 ডাোঃ এ, এইি, এ  আল গীর চসচনয়র ম চডরেল অচফসার, চবটিচসএল চডসরেনসারী কার্ মালয় ,  চঝিলল, াাো  06/10/1962 06/09/2021 

03 871 জনাব আব্বাে উিিনভূইয়া উে-সহোরীপ্ররেৌশলী, পেজজএম,  পিটিআর (িূি ম) কার্ মালয়, পখলগা াঁও, ঢাকা 06/06/1962 06/05/2021 

04 901 জনাব ম াোঃ সুলঝান আহর দ উে-সহোরী প্ররেৌশলী, পেজজএম,  পিটিআর (িজিম) কার্ মালয় , মশররবাললানগর, াাো 06/19/1962 06/18/2021 

05 964 জনাব চলয়ােঝ আলী খান উে-সহোরী প্ররেৌশলী, পেজজএম, ববরদচশে মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, কার্ মালয়, বনানী, াাো 06/05/1962 06/04/2021 

06 969 জনাব এস, এ  হু ায়ুন েচবর উে-সহোরী প্ররেৌশলী, পেজজএম, ববরদচশে মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, কার্ মালয়, বনানী, াাো 06/06/2021 06/05/2021 

07 1003 জনাব বসয়দ ম াস্তফা ো াল উে-সহোরী প্ররেৌশলী, পেজজএম, গ্রাহে মসবা অঞ্চল কার্ মালয় , মশররবাললানগর,  াাো 06/05/1962 06/04/2021 

08 1126 জনাব ম াোঃ মদরলায়ার মহারসন উে-সহোরী প্ররেৌশলী, পেজজএম, িট্টগ্রা  মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল কার্ মালয় , িট্টগ্রা  06/12/1962 06/11/2021 

09 1140 জনাব ম া:  ুিজবুর রহ ান ভূঞা উে-সহোরী প্ররেৌশলী, পেজজএম, িট্টগ্রা  মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল কার্ মালয় , িট্টগ্রা  06/30/1962 06/29/2021 

10 1780 জনাব ম াোঃ  হচসন েচনষ্ঠ চহসাব রক্ষে, েচরিালে (সলগ্রহ)-এর কার্ মালয় , মশররবাললানগর, াাো  07/01/1962 06/30/2021 

11 2187 জনাব নুরুল আ ীন টিচসটি, পেজজএম, ট্রান্সচ শন অঞ্চল (েিি ),  হাখালী কার্ মালয় , াাো 06/30/1962 06/29/2021 

12 2366 জনাব োজী ম াোঃ মহদারয়ঝুল ইসলা  টিচসটি, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দচক্ষণাঞ্চল) কার্ মালয় , খুলনা  06/15/1962 06/14/2021 

13 2463 জনাব নুরু ন্নাহার মবগ  টিচসটি, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগঅঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) কার্ মালয় , রাজশাহী  06/16/1962 06/15/2021 

14 2486 জনাব আরজ ুান বান ু টিচসটি, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগঅঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) কার্ মালয় , রাজশাহী  06/12/1962 06/11/2021 

15 2540 জনাব  াহ ুদা খান  টিচসটি, প্রজনাসরল মযাসনজার-২ কার্ মালয়, িপরশাল 06/20/1962 06/19/2021 

16 2702 জনাব ম াোঃ হাচরছ চ য়া টিচসটি   (িলচঝ দাচয়)), পেজজএম, ট্রান্সচ শন অঞ্চল (েূব য) কার্ মালয় ,  হাখালী, াাো 06/12/1962 06/11/2021 

17 2847 জনাব ম াোঃ আব্দলু গফুর টিচসটি (িলচঝ দাচয়)), পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগঅঞ্চল (দচক্ষণাঞ্চল) কার্ মালয় , খুলনা  06/05/1962 06/04/2021 

18 3217 জনাবা আফররাজা খাঝুন উচ্চ ান সহোরী, েচরিালে (রাজস্ব-১) কার্ মালয় , মশররবাললানগর, াাো  07/01/1962 06/30/2021 

19 3550 জনাব ম াোঃ রচফে এসটিও, পেজজএম, ট্রান্সচ শন অঞ্চল (েূব য) কার্ মালয় ,  হাখালী, াাো 06/20/1962 06/19/2021 

20 3686 জনাব মসখ ও র আলী টিও, পেজজএম, গ্রাহে মসবা অঞ্চল কার্ মালয় , মশররবাললানগর, াাো  06/28/1962 06/27/2021 

িাতা-০১/০২ 
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21 3691 জনাবা রীনা রাণী বস ু টিও, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগঅঞ্চল (দচক্ষণাঞ্চল) কার্ মালয় , খুলনা  06/18/1962 06/17/2021 

22 3797 জনাবা শাচহনা আক্তার এসটিও,  মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রাজশাহী  06/25/1962 06/24/2021 

23 3808 জনাব ম াোঃ আরনায়ার মহারসন টিও, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) কার্ মালয় , রাজশাহী  06/03/1962 06/02/2021 

24 3811 জনাব োজী  চঝয়ার রহ ান টিও, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) কার্ মালয় , রাজশাহী  07/01/1962 06/30/2021 

25 3843 জনাবা নাচহদা খাঝুন টিও, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগঅঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) কার্ মালয় , রাজশাহী  06/02/1962 06/01/2021 

26 3867 জনাব ম াোঃ মরজাউল ইসলা  টিও, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগঅঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) কার্ মালয় , রাজশাহী  06/05/1962 06/04/2021 

27 3941 জনাব েৃষ্ণ োন্ত হালদার টিও, প্রজনাসরল মযাসনজার-২ কার্ মালয়,  বচরশাল 06/08/1962 06/07/2021 

28 4212 জনাব ম াোঃ আব্দসু সালা  টিএল/টিচেও, পেজজএম, চডটিআর (দচক্ষণ) কার্ মালয় , র না, াাো  06/23/1962 06/02/2021 

29 4368 জনাব আবদুল োইয়ু  ভূইয়া টিচসএ , পেজজএম, চডটিআর (উত্তর) কার্ মালয় , ললশান, াাো  06/18/1962 06/17/2021 

30 4423 জনাবা শা ছুন নাহার টিচসএ , পেজজএম, চডটিআর (েবূ য) কার্ মালয় , চখলগা ওও, াাো 06/10/1962 06/09/2021 

31 4476 জনাব মশখ ম াোঃ আোঃ জববার টিচসএ , পেজজএম, চডটিআর (েিি ) কার্ মালয় , মশররবাললানগর, াাো 06/06/1962 06/05/2021 

32 4491 জনাব ম াোঃ হর্রঝ আলী টিচসএ , পেজজএম, ববরদচশে মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল কার্ মালয় , বনানী, াাো 07/01/1962 06/30/2021 

33 4526 জনাব ম াোঃ নজরুল ইসলা  টিচসএ , পেজজএম, গ্রাহকসেিা অঞ্চল কার্ মালয়, প্রশসরিাংলানগর, ঢাো 06/10/1962 06/09/2021 

34 5025 জনাব  রনা রঞ্জন দাস ওয়যার যান, পেজজএম, ট্রান্সচ শন অঞ্চল (েূব য) কার্ মালয় ,  হাখালী, াাো 06/10/1962 06/09/2021 

35 5044 জনাব ম াোঃ আইয়ুব আলী গাডয, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দচক্ষণাঞ্চল) কার্ মালয় , খুলনা 06/30/1962 06/29/2021 

36 5409 জনাব ম াোঃ ম াজারেল হে লাইন যান, পেজজএম, চডটিআর (দচক্ষণ) কার্ মালয় , র না, াাো  06/15/1962 06/14/2021 

37 5467 জনাব নজরুল ইসলা  (২) লাইন যান, পেজজএম, চডটিআর (উত্তর) কার্ মালয় , ললশান, াাো  06/30/1962 06/29/2021 

38 5528 জনাব ম াোঃ আচ নুল ইসলা  লাইন যান, পেজজএম, চডটিআর (উত্তর) কার্ মালয় , ললশান, াাো 06/06/1962 06/05/2021 

39 5869 জনাব ম াোঃ জয়নাল আরবদীন লাইন যান, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগঅঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) কার্ মালয় , রাজশাহী 06/02/1962 06/01/2021 

40 5888 জনাব ম াোঃ এফাজ উিীন মন্ডল লাইন যান, পেজজএম, মিচলরর্াগারর্াগঅঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) কার্ মালয় , রাজশাহী 06/30/1962 06/29/2021 

41 5955 জনাব ম াোঃ চসরাজলু হে লাইন যান, প্রজনাসরল মযাসনজার-২ কার্ মালয়, িপরশাল 06/15/1962 06/14/2021 

িাতা-০২/০২ 


