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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: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৩৭৭ তািরখ: 
 

০১ �ন ২০২২

১৮ �জ�� ১৪২৯

িবষয়: �লাই-২০২২ এবং আগ�-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-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১০০, তািরখ: ৩০/০৫/২০২২

উপ� �� িবষেয়  ��ি�ত �ারেকর পে�র ��ি�েত সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর

রাজ� খাত�� কম �কত�া-কম �চারীগেণর িপআরএেল গমেণর ��নতম ০২ (�ই) মাস �েব � অব��করেণর জ� ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর

িনেদ �শনা রেয়েছ। ফেল ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��� �ারেকর মা�েম িপআরএল ম�রীর িনিমে� িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত

�লাই-২০২২ মােস ২৩ জন এবং আগ�-২০২২ মােস ১৯ জন সব �েমাট ৪২ (িবয়াি�শ) জন িপআরএলগামী কম �কত�া-কম �চারীগেণর ��ষণােদশ
বািতল কের �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করণ সং�া� ��াপন জারী করা হেয়েছ। 

       

        এমতাব�ায়, যথাসমেয় অবসর ও অবসেরা�র �� (ি� আরএল) ম�রীর িনিমে� ��া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।

১-৬-২০২২

�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

১৮ �জ�� ১৪২৯
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�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৩৭৭/১(২৯) তািরখ: ১৮ �জ�� ১৪২৯

০১ �ন 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) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।

২৯) অিফস কিপ।
 

১-৬-২০২২
�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: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১০০ তািরখ: 
৩০ ম ২০২২

১৬ জ  ১৪২৯

াপনাপন

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটেড (িব িসএল) ষেণ কমরত সং  তািলকায় উি িখত ৪২
(িবয়াি শ) জন কমচারীেক [ লাই ২০২২ মােস ২৩ ( তইশ) জন এবং আগ  ২০২২ মােস ১৯ (ঊিনশ)জন ] অবসর ও
অবসর-উ র েত (িপআরএল) গমেনর িনিম  তােদর ষণােদশ বািতল বক টিলেযাগােযাগ অিধদ ের  করা
হেলা।  

রা পিতর আেদশ েম,

৩০-৫-২০২২

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৪২
ফ া : ০২-৯৫১৫৫৯৯

ইেমইল:
ds.company1@ptd.gov.bd

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১০০/১(৬) তািরখ: ১৬ জ  ১৪২৯
৩০ ম 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)

১



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)

২



 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটেলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাত ভূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী 

কম মকতমা/ কম মচারীদের তাপলকা (ডযে ন্যস্তকরযের প্রজ্ঞািন নং-২৬৯ ক্রমানুসাদর) 
 

মাসের নাম : জলুাই, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল জন্ম র্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

০১ 66 জনাব েুভাষ চন্দ্র রায় জজনাসরল মযাসনজার (ইঞ্জিঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, েম্পরি ও ইমারর্ , রবিটরেলল, নীলসের্, ঢাকা  (সষষস))  01-Aug-1963 31-Jul-2022 

০২ 83 জনাব জমািঃ শওকর্ আলী রমঞা পররচালক (অর্ ম) 
উপ-বযবস্থাপনা পররচালক, রবিটরেলল জকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ৩৭/ই ইস্কাটন গাসডমন, ঢাকা 

 (সষষস)) 
01-Aug-1963 31-Jul-2022 

০৩ 143 জনাব জমািঃ ররয়াজলু ইেলাম পররচালক (ইঞ্জিঃ) জজনাসরল মযাসনজার (লইচআর-১) , রবিটরেলল জকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ঢাকা (সষষস)) 15-Jul-1963 14-Jul-2022 

০৪ 857 জনাব জমািঃ আবুল কালাম উপ-েহকারী ষসকৌশলী রচফ জজনাসরল মযাসনজার, গ্রাহক জেবা অঞ্চল, রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস)) 01-Aug-1963 31-Jul-2022 

০৫ 912 জনাব জমািঃ জাসহদুল ইেলাম উপ-েহকারী ষসকৌশলী 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পঞ্িম), রবিটরেলল, 

জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস)) 
17-Jul-1963 16-Jul-2022 

০৬ 2404 জনাব র্হরমনা খারু্ন জটরলকম জটকরনরশয়ান 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
05-Jul-1963 04-Jul-2022 

০৭ 2671 জনাব জমািঃ ররবউল ইেলাম জটরলকম জটকরনরশয়ান (চিঃদািঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পঞ্িম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস))  20-Jul-1963 19-Jul-2022 

০৮ 3202 জনাব জশখ শাহাব উঞ্িন উচ্চমান েহকারী 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (উিরাঞ্চল), রবিটরেলল, রাজশাহী 

 (সষষস)) 
01-Aug-1963 31-Jul-2022 

০৯ 3656 জনাব ঝন মা রানী রায় িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
06-Jul-1963 05-Jul-2022 

১০ 3722 জনাব আশুরা খারু্ন িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
31-Jul-1963 30-Jul-2022 

১১ 3729 জনাব জগালাম রব্বানী িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
09-Jul-1963 08-Jul-2022 

১২ 3736 জনাব েুলর্ানা রারবয়া িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
07-Jul-1963 06-Jul-2022 

১৩ 4029 জনাব জমা: ছালাউঞ্িন কযাবল জসয়ন্টার 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 (সষষস)) 
31-Jul-1963 30-Jul-2022 

১৪ 4073 জনাব মকেুদার রহমান কযাবল জসয়ন্টার রচফ জজনাসরল মযাসনজার, গ্রাহকসেবা অঞ্চল, রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর (সষষস)) 15-Jul-1963 14-Jul-2022 

১৫ 4115 জনাব জমািঃ শামেুল হক কযাবল জসয়ন্টার রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা (সষষস)) 20-Jul-1963 19-Jul-2022 

১৬ 4870 জনাব জমািঃ রমজান জটরলকম জমকারনক (চিঃদািঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পূব ম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 07-Jul-1963 06-Jul-2022 

১৭ 5187 জনাব জমািঃ জেীম উঞ্িন 
ললরডল/ললরডল-কাম- 

টাইরপষ্ট/ো াঁটরলরপকার(চিঃদািঃ) 
রবিটরেলল জকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ৩৭/ই ইস্কাটন গাসডমন, ঢাকা (সষষস)) 16-Jul-1963 15-Jul-2022 

 

পার্া-০১/০২ 

 



 

 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল জন্ম র্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

১৮ 5188 জনাব জক. লম. শাহ আলম 
ললরডল/ললরডল-কাম- 

টাইরপষ্ট/ো াঁটরলরপকার 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পূব ম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 01-Aug-1963 31-Jul-2022 

১৯ 5301 জনাব জমািঃ োইদরু রহমান োব ইন্সসপক্টর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
31-Jul-1963 30-Jul-2022 

২০ 5314 জনাব র্ারহর রময়া োব ইন্সসপক্টর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , রবিটরেলল, রখলগা াঁও, ঢাকা 

 (সষষস)) 
02-Jul-1963 01-Jul-2022 

২১ 6274 জনাব জমািঃ আব্দেু ছালাম পুট আউটমযান 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 (সষষস)) 
16-Jul-1963 15-Jul-2022 

২২ 6289 জনাব জমািঃ নুরুন নবী জহড কুরল 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

 (সষষস)) 
26-Jul-1963 25-Jul-2022 

২৩ 6523 জনাব কাজী কামরুল হাোন  টাস্ক ওয়াকম/ জটরলগ্রাফ মযাসেজার 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা 

 (সষষস))  
21-Jul-1963 20-Jul-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-০২/০২ 

 

 



টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটেলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাত ভূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী কম মকতমা/ কম মচারীদের তাপলকা (ডযে ন্যস্তকরযের প্রজ্ঞািন নং-

২৬৯ ক্রমানুসাদর) 
 

মাসের নাম : আগষ্ট, ২০২২ 
 

ক্র. ডট নং কম মকর্মা/ কম মচারীর নাম পদবী কম মস্থল জন্ম র্াররখ 
অবেসরর 

র্াররখ 

০১ 135 জনাব জমািঃ আব্দলু আউয়াল খান পররচালক (ইঞ্জিঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল  (পঞ্িম)  , রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 13-Aug-1963 12-Aug-2022 

০২ 648 জনাব নুরুল আলম জটরলগ্রাফ মাস্টার রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (সষষস)) 16-Aug-1963 15-Aug-2022 

০৩ 991 জনাব জমািঃ র্ফরের আহম্মদ উপ-েহকারী ষসকৌশলী রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পূব ম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 01-Sep-1963 31-Aug-2022 

০৪ 1032 জনাব রমন্টু কুমার েরকার উপ-েহকারী ষসকৌশলী রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পূব ম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 01-Sep-1963 31-Aug-2022 

০৫ 2137 জনাব রেঞ্িকা মহল জটরলকম জটকরনরশয়ান রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)), রবিটরেলল, রমনা, ঢাকা (সষষস))  15-Aug-1963 14-Aug-2022 

০৬ 2156 জনাব ইয়াকুব আলী জটরলকম জটকরনরশয়ান রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ট্রান্সরমশন অঞ্চল (পঞ্িম), রবিটরেলল, মহাখালী, ঢাকা (সষষস)) 06-Aug-1963 05-Aug-2022 

০৭ 2412 জনাব জশলী রা)ী রায় জটরলকম জটকরনরশয়ান রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা (সষষস))  06-Aug-1963 05-Aug-2022 

০৮ 2879 জনাব জমািঃ আব্দরু ররশদ জটরলকম জটকরনরশয়ান (চিঃদািঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, গ্রাহক জেবা অঞ্চল, রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস)) 31-Aug-1963 30-Aug-2022 

০৯ 3440 জনাব রওশন আরা জবগম রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (উির), রবিটরেলল, গুলশান, ঢাকা (সষষস)) 

 (সষষস)) 
01-Sep-1963 31-Aug-2022 

১০ 3522 জনাব শামছুন নাহার খানম িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পঞ্িম), রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর , ঢাকা 

 (সষষস)) 
03-Aug-1963 02-Aug-2022 

১১ 3529 জনাব নারগ মে আক্তার বান ু িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর রবিটরেলল জকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ৩৭/ই ইস্কাটন গাসডমন, ঢাকা (সষষস)) 31-Aug-1963 30-Aug-2022 

১২ 3563 জনাব কৃষ্ণা চক্রবর্ী িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (সষষস)) 28-Aug-1963 27-Aug-2022 

১৩ 3866 জনাব জমািঃ আরনছুর রহমান িটও/রেরনয়র জটরলসফান অপাসরটর রচফ জজনাসরল মযাসনজার, গ্রাহক জেবা অঞ্চল, রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস)) 26-Aug-1963 25-Aug-2022 

১৪ 4179 জনাব জমািঃ আিঃ হান্নান কযাবল জসয়ন্টার (চিঃদািঃ) রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা (সষষস))  01-Sep-1963 31-Aug-2022 

১৫ 4416 জনাব জমািঃ আরনেরু রহমান জটরলকম জমকারনক রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , রবিটরেলল, রখলগা াঁও, ঢাকা (সষষস)) 01-Sep-1963 31-Aug-2022 

১৬ 5171 জনাব ষীরর্ লর্া অরিকারী 
ললরডল/ললরডল-কাম- 

টাইরপষ্ট/ো াঁটরলরপকার 
রচফ জজনাসরল মযাসনজার, জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (দরে)াঞ্চল), রবিটরেলল, খুলনা (সষষস))  15-Aug-1963 14-Aug-2022 

১৭ 5186 জনাব জমািঃ নজরুল ইেলাম 
ললরডল/ললরডল-কাম- 

টাইরপষ্ট/ো াঁটরলরপকার(চিঃদািঃ) 
জজনাসরল মযাসনজার (েংগ্রহ), রবিটরেলল, জশসরবাংলানগর, ঢাকা (সষষস))  21-Aug-1963 20-Aug-2022 

১৮ 5257 জনাব আিঃ জরলল মৃিা োব ইন্সসপক্টর রচফ জজনাসরল মযাসনজার, ঢাকা জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল (পূব ম) , রবিটরেলল, রখলগা াঁও, ঢাকা (সষষস)) 10-Aug-1963 09-Aug-2022 

১৯ 5759 জনাব আবদুল মরর্ন লাইনমযান রচফ জজনাসরল মযাসনজার, চট্টগ্রাম জটরলসর্াগাসর্াগ অঞ্চল, রবিটরেলল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (সষষস)) 15-Aug-1963 14-Aug-2022 

 

পার্া-০১/০১ 


