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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: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৮০ তািরখ: 

০২ �ফ�য়াির ২০২৩

১৯ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: অবসর ও অবসেরা�র ��েত গমেনর িনিমে� �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর রাজ� খাত�� কম �চারীর ��ষণােদশ বািতল �ব �ক

অিধদ�ের ��করণ সং�া� ��াপন জাির হওয়ায় িব�িসএল �থেক িব��করণ �সে�।
��: ১) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০৩৪, তািরখ: ৩১/০১/২০২৩

�ে�া� পে�র মা�েম ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ ক��ক ��ষেণ িব�িসএল এ কম �রত �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর রাজ� খাত��  কম �চারী

জনাব �মা: সাই�ল ইসলাম, �িসএম (চলিত দািয়�) (ডেট ��করেণর �িমক নং-৪৮৪৫) এর িপ.আর.এল এ গমেণর িনিমে� ��ষণােদশ বািতল
কের ��াপন জাির করা হেয়েছ।

এমতাব�ায়, যথাসমেয় অবসর ও অবসেরা�র �� (িপআরএল) ম�রীর িনিম� ��াপেনর কম �চারীেক িব�িসএল হেত যথাসমেয় িব��করণসহ

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।

২-২-২০২৩

�ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�)

�ােনিজং িডের�র এর দ�র

বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)

�মাঃ মিফজ উি�ন
পিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ফ�া�: 880-2-9830922

ইেমইল: dir.admin@telecomdept.gov.b

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৮০/১(৯) তািরখ: ১৯ মাঘ ১৪২৯

০২ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) িডএমিড, িডএমিড , কেপ �ােরট অ�ােফয়াস �, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
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৩) িসিজএম, িব�িসএল, িসিজএম, �া�িমশন (ওেয়�), ঢাকা

৪) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়বসাইেট আপেলােডর �ব�া �হেণর িনিম�)
৬) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

৭) উপপিরচালক (অিতির� দািয়�), িনেয়াগ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

৮) উপপিরচালক, �ািরফ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

৯) অিফস কিপ

২-২-২০২৩

�হ�দ আকরাম �েসন

সহকারী পিরচালক



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: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০৩৪ তািরখ: 
৩১ জা য়াির ২০২৩

১৭ মাঘ ১৪২৯

াপনাপন

অবসর গমেনর িবধােথ, জনাব মা: সাই ল ইসলাম, িসএম (চলিত দািয় ) ডট ন র-৪৮৪৫, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
ষেণ িব িসএল এর া িমশন (পি ম) এর আওতায় ব ড়ায় কমরতেক ষণােদশ বািতল বক টিলেযাগােযাগ অিধদ ের

 করা হেলা।

০২. জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

৩১-১-২০২৩

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৪২

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০৩৪/১(৫) তািরখ: ১৭ মাঘ ১৪২৯
৩১ জা য়াির ২০২৩

অ িলিপ সদয় াতােথ ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়) 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
২) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)
৩) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার ( এ ) তার ও রালাপিন স নবািগচা, ঢাকা।
৪) একা  সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
৫) জনাব মা: সাই ল ইসলাম, িসএম (চলিত দািয় ) টিলেযােযাগ অিধদ র ষেণ িব িসএল এর া িমশন পি ম ,
ব ড়া।

১


