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ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.২২১.০৮.০০১.২০.৪৫ তািরখ: 
২৬ জলুাই ২০২০

১১ াবণ ১৪২৭

িবষয়: জনাবজনাব  মাঃমাঃ  আবুআবু  জাফরজাফর  মাঃমাঃ  আহসা লআহসা ল  হকহক, , িবভাগীয়িবভাগীয়  েকৗশলীেকৗশলী ( (পিরিচিতপিরিচিত  নংনং--২৩২৯২৩২৯),),
টিলেযাগােযাগটিলেযাগােযাগ  অিধদ রঅিধদ র, , ষেণষেণ  িবিটিসএলিবিটিসএল--এএ  উপউপ--মহাব ব াপকমহাব ব াপক ( ( কারকার  এ ডএ ড  আপি মআপি ম),),

মগবাজারমগবাজার, , ঢাকাঢাকা  এরএর  িবেনাদনিবেনাদন  ভাতাসহভাতাসহ  ১৫১৫ ( (পেনরপেনর) ) িদেনরিদেনর  ািাি   ওও  িবেনাদনিবেনাদন  ছুিটছুিট  ম রুীম রুী
সং াসং া ।।

সূ : িবিটিসএল, ক ীয় কাযালেয়র ারক নং-১৪.৩৩.০০০০.০১৩.১৮.০০১.১৮.৯৮, তািরখঃ
১৮-০৭-২০২০ ি ঃ।

বাংলােদশ চা রী (িবেনাদন ভাতা) িবিধমালা, ১৯৭৯ এর িবিধ-৪, অথ িবভােগর বা বায়ন শাখা-১ এর ারক
নং-অম/অিব(বা -১)/ভাতা-১৬/৯৫/১৭৬, তািরখঃ ১২-০৭-১৯৯৯ি ঃ এবং বােজট অ িবভাগ-১ এর ারক নং-
অম/অিব/বাউ-১/িবিবধ-৩০/৯৯-১২০৭, তািরখঃ ১৫-০৭-১৯৯৯ ি ঃ অ সরেণ ষেণ বাংলােধশ
টিলকিমউিনেকস  কা ানী িলঃ (িবিটিসএল)-এ কমরত িনে  বিণত কমকতার অ েল তাঁর আেবদেনর

িভি েত নােমর পাে  বিণত তািরখ অথবা কতৃ ছিুট ভােগর তািরখ হেত াি  ও িবেনাদন ছিুট এবং ০১ (এক)
মােসর মলূ বতেনর সম-পিরমান অথ থাক িহেসেব ম রুী াপন করা হেলা।

নং কমকতার নাম, পদবী ও কম ল কমকতার
থাক ম রুী

সবেশষ ছিুট ম রুী 
ও ভােগর তািরখ

ািবত ছিুটর 
ময়াদ

১। জনাব মাঃ আব ুজাফর মাঃ আহসা ল 
হক, িবভাগীয় েকৗশলী  টিলেযাগােযাগ 

অিধদ র, ঢাকা।
ষেণ িবিটিসএল-এর উপ-মহাব ব াপক 

( কার এ ড আপি ম) মগবাজার, ঢাকা।
(ডট াপন ২৬৯ নং৩৪৪)। 

০১ (এক) মােসর 
মলূ বতেনর 

সমপিরমাণ অথ

ছিুট ম রুী
১১-০৯-২০১৭ ি ঃ 

তািরখ  এবং
ছিুট ভােগর তািরখ
২৭-১১-২০১৭ি ঃ

১২-০৯-২০২০ি ঃ 
তািরখ হেত অথবা 

ছিুট ভােগর 
তািরখ হেত ১৫ 
(পেনর) িদন।

উে খ  য, বিণত কমকতা তাঁর ষেন িনেয়ািজত কম ল থেক ানীয় ব ব াপনায় াি  ও িবেনাদন ছিুটেত
গমন করেবন এবং িনধািরত ছিুট শেষ কম েল যাগদান করেবন। িবেনাদন ভাতা বাবদ েদয় অথ
িবিটিসএেলর সংি  িহসাব খাত হেত সং লান হেব।

১



যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ ম রুী দান করা হেলা।

২৬-৭-২০২০

িচফ একাউ টস এ ড িফ া  অিফসার, তার ও 
রালাপনী, স নবািগচা, ঢাকা।

সি ব মার ঘটক
পিরচালক

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.২২১.০৮.০০১.২০.৪৫/১(৫) তািরখ: ১১ াবণ ১৪২৭
২৬ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকস  কা ানী িলিমেটড (িবিটিসএল),
ঢাকা।
২) পিরচালক (অথ), টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৩) উপপিরচালক, আইিসিট বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (প িট অিধদ েরর
ওেয়ব সাইেট আপেলােডর ব ব া হণকে )
৪) জনাব মাঃ আব ুজাফর মাঃ আহসা ল হক, উপ-মহাব ব াপক ( কার এ ড আপি ম) ,
িবিটিসএল, মগবাজার, ঢাকা।
৫) অিফস কিপ, ।

২৬-৭-২০২০
মাঃ আ লু সু িময়া 

সহকারী পিরচালক
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