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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: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৫৪৬ তািরখ: 
৩০ �ম ২০২১

১৬ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �লাই, ২০২১ এবং আগ�, ২০২১ মােস অবসর ও অবসেরা�র ��েত গমণকারী রাজ� খাত�� �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর
কম �কত�া/ কম �চারীগেণর ��ষণােদশ বািতল �ব �ক অিধদ�ের �া�করেণর ��ি�েত িব��করণ �সে�।

��: ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১০৫, তািরখ-২৪/০৫/২০২১ ি�ঃ।

         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� �লাই, ২০২১ মােস ২৫ জন
এবং আগ�,২০২১ মােস ২৭ জন কম �কত�া-কম �চারীর ��ষণােদশ বািতল কের �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করণ সং�া� ��াপন জারী করা
হেয়েছ। 
       
           বিণ �ত সকল কম �কত�া/ কম �চারীর যথাসমেয় অবসর ও অবসেরা�র �� (ি� আরএল) ম�রীর িনিমে� িব�িসএল �থেক িব��করণসহ
সংি��েদর চা�রী বিহ ও আ�ষাি�ক কাগজপ� অিধদ�ের ��রেণর সদয় �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর জ� আিদ� হেয় অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি� : বণ �নামেত।

৩০-৫-২০২১

�ব�াপনা পিরচালক 
�ােনিজং িডের�র এর দ�র 
বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)

�মাঃ মিফজ উি�ন
পিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ইেমইল:

mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৫৪৬/১ তািরখ: ১৬ �জ�� ১৪২৮

৩০ �ম ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 



5/31/2021 ডাক (৪) | অিফস ব�ব�াপনা

https://telecomdept.nothi.gov.bd 2/2

১) িচফ �জনােরল �ােনজার, িহউ�ান িরেসাস �, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা-১০০০।
২) িচফ �জনােরল �ােনজার, �স� স এ� মােক��ং, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা
৩) িচফ �জনােরল �ােনজার, অ�াকাউ�স, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা-১০০০।
৪) িচফ �জনােরল �ােনজার, িফ�া� এ� �রেভ��, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা
৫) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (�ব �), িব�িসএল, িখলগাও, ঢাকা
৬) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (পি�ম), িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
৭) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (উ�র), িব�িসএল, �লশান, ঢাকা
৮) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (দি�ণ), িব�িসএল, রমনা, ঢাকা
৯) িচফ �জনােরল �ােনজার, এে�ট এ� িবি�ং, িব�িসএল, নীলে�ত, ঢাকা
১০) িচফ �জনােরল �ােনজার, আই� এ� িবিলং, িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
১১) িচফ �জনােরল �ােনজার, কা�মার সািভ �স, িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
১২) িচফ �জনােরল �ােনজার, চ��াম �টিলেযাগােযাগ অ�ল, িব�িসএল, চ��াম
১৩) িচফ �জনােরল �ােনজার, �টিলেযাগােযাগ অ�ল (উ�রা�ল, িব�িসএল, রাজশাহী
১৪) িচফ �জনােরল �ােনজার, �টিলেযাগােযাগ অ�ল (দি�না�ল), িব�িসএল, �লনা
১৫) িচফ �জনােরল �ােনজার, �া�িমশন (ওেয়�), িব�িসএল, মহাখালী, ঢাকা
১৬) িচফ �জনােরল �ােনজার, �া�িমশন (ই�), িব�িসএল, মহাখালী, ঢাকা
১৭) িচফ �জনােরল �ােনজার, �বেদিশক �টিলেযাগােযাগ অ�ল, িব�িসএল, কড়াইল, বনাণী, ঢাকা
১৮) মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ �াফ কেলজ, িব�িসএল, গাজী�র
১৯) �জনােরল �ােনজার, ��িস’জ, �তজগ�ও, ঢাকা
২০) �জনােরল �ােনজার, �িকউরেম�, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
২১) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২২) উপপিরচালক, িনেয়াগ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৩) উপপিরচালক, আইিস� পিরক�না অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৪) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর িনিমে�)
২৫) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৬) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর িনিমে�)
২৭) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৮) অিফস কিপ।

৩০-৫-২০২১
�মাঃ রিফ�ল ইসলাম 

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: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১০৫ তািরখ: 
২৪ ম ২০২১

১০ জ  ১৪২৮

াপনাপন

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটেড (িব িসএল) ষেণ কমরত সং  তািলকায় উি িখত ৫২ (বায়া )
জন কমচারীগণেক ( লাই/২০২১ ও আগ /২০২১ ি ঃ) অবসর ও অবসর-উ র েত (িপআরএল) গমেনর িনিম
তােদর ষণােদশ বািতল বক টিলেযাগােযাগ অিধদ ের  করা হেলা।  

রা পিতর আেদশ েম,

২৪-৫-২০২১

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৪২
ফ া : ০২-৯৫১৫৫৯৯

ইেমইল:
ds.company1@ptd.gov.bd

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১০৫/১(৬) তািরখ: ১০ জ  ১৪২৮
২৪ ম ২০২১

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)

১



৩) উপপিরচালক (উপসিচব), বাংলােদশ সরকারী ণালয় (বাংলােদশ গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর অ েরাধসহ)
৪) একা  সিচব (অিতির  দািয় ), 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 ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।

২



টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটিলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রোজস্ব খোত ভূক্ত পযদ কর্ মরত লপআরএিগোর্ী কর্ মকতমো/ কর্ মচোরীযদর তোলিকো  

(ডযে ন্যস্তকরযের েজ্ঞোপন নং-২৬৯ ক্রর্োনুিোযর) 
 

র্োযির নোর্ : জুিোই, ২০২১ 
 

ক্র. ডে নং কর্ মকতমো/ কর্ মচোরীর নোর্ পদবী কর্ মস্থি  DoB PRL Date 

০১ ৭২ জনাব ম াোঃ সাইফুল ইসলা  মজনারেল  যারনজাে (ইঞ্জোঃ) আইটি এন্ড বববলিং অঞ্চল, ববটিবসএল, মেরেবািংলানগে, ঢাকা 27/07/1962 26/07/2021 

০২ ২৬৫ জনাব ম াোঃ েবফকুল ইসলা  বিসাব েক্ষন অবফসাে  মকন্দ্রীয় কার্ যালয়, ববটিবসএল,  ইস্কািন গারডযন, ঢাকা 10/07/1962 09/07/2021 

০৩ ৬৪৩ জনাব এ মজড এ  ইফরেখাে উল্লাি খান মিবলগ্রাফ  াষ্টাে ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণ), ববটিবসএল, ে না, ঢাকা 31/07/1962 30/07/2021 

০৪ ৭৯১ জনাব ম াোঃ জয়নাল আরবদীন উপ-সিকােী প্ররকৌেলী ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণ), ববটিবসএল, ে না, ঢাকা 07/07/1962 06/07/2021 

০৫ ১০১৩ জনাব ম াোঃ ওবায়দুল িক উপ-সিকােী প্ররকৌেলী গ্রািকরসবা অঞ্চল, ববটিবসএল, মেরেবািংলানগে, ঢাকা। 03/07/1962 02/07/2021 

০৬ ১২৯১ জনাব সুরকা ল চন্দ্র ব যন উপ-সিকােী প্ররকৌেলী গ্রািকরসবা অঞ্চল, ববটিবসএল, মেরেবািংলানগে, ঢাকা। 28/07/1962 27/07/2021 

০৭ ১৪২৮ জনাব ম াোঃ োিীনেু েি ান উপ-সিকােী প্ররকৌেলী (চোঃদাোঃ) ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), ববটিবসএল, মেরেবািংলানগে, ঢাকা 18/07/1962 17/07/2021 

০৮ ২১৮৩ জনাব ম াোঃ ম াস্তফা আলী ব য়া টিবসটি ট্রান্সব েন অঞ্চল (পঞ্ি ), ববটিবসএল,  িাখালী, ঢাকা 01/08/1962 31/07/2021 

০৯ ২৩৯৪ মবগ  োবেদা খােুন টিবসটি মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 22/07/1962 21/07/2021 

১০ ২৪৩৭ মবগ  নীবল া োনী দাস টিবসটি ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পূব য), ববটিবসএল, বখলগা াঁও, ঢাকা 19/07/1962 18/07/2021 

১১ ২৪৯৮ জনাবা মলাো আক্তাে টিবসটি মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তোঞ্চল), ববটিবসএল, োজোিী 20/07/1962 19/07/2021 

১২ ২৫৪৩ মবগ   ঞ্জল আো মবগ  টিবসটি মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 04/07/1962 03/07/2021 

১৩ ৩০৪৭ মবগ  ঞ্জন্নােুন মনছা প্রধান সিকােী মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তোঞ্চল), ববটিবসএল, োজোিী 09/07/1962 08/07/2021 

১৪ ৩২৯০ মবগ  রুবব বসিংি উচ্চ ান সিকােী মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 27/07/1962 26/07/2021 

১৫ ৩৪৬৫ মবগ   াি ুদা আক্তাে টিও/ এসটিও ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তে), ববটিবসএল, গুলোন, ঢাকা 13/07/1962 12/07/2021 

১৬ ৩৬৯৯ মবগ  ধীো োনী ববশ্বাস টিও/ এসটিও মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 15/07/1962 14/07/2021 

১৭ ৪০০৩ জনাব ম াোঃ সাইফুে েি ান কযাবল জরয়ন্টাে ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণ), ববটিবসএল, ে না, ঢাকা 15/07/1962 14/07/2021 

 

পোতো-০১/০২ 

 



 

ক্র. ডে নং কর্ মকতমো/ কর্ মচোরীর নোর্ পদবী কর্ মস্থি  DoB PRL Date 

১৮ ৪০৮৫ জনাব িারে  আলী কযাবল জরয়ন্টাে গ্রািকরসবা অঞ্চল, ববটিবসএল, মেরেবািংলানগে, ঢাকা। 02/07/1962 01/07/2021 

১৯ ৪১৮৭ জনাব ম াোঃ আব্দলু আঞ্জজ কযাবল জরয়ন্টাে  (চোঃদাোঃ) মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তোঞ্চল), ববটিবসএল, োজোিী 23/07/1962 22/07/2021 

২০ ৪৫৭৭ জনাব সা ছুল আল  ভূইয়া টিবসএ  চট্টগ্রা  মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটিবসএল, চট্টগ্রা  14/07/1962 13/07/2021 

২১ ৪৭৮২ জনাব ম াোঃ নাবস  আির দ টিবসএ  (চলবে দাবয়ত্ব) ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), ববটিবসএল, মেরেবািংলানগে, ঢাকা 27/07/1962 26/07/2021 

২২ ৪৭৮৬ জনাব ম াোঃ নাবছ  আির দ টিবসএ  (চলবে দাবয়ত্ব) ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), ববটিবসএল, মেরেবািংলানগে, ঢাকা 27/07/1962 26/07/2021 

২৩ ৫১৫৯ জনাব জািাঙ্গীে আল  
এলবডএ/ এলবডএ কা  িাইবপস্ট/ 

সা াঁিবলবপকাে 
চট্টগ্রা  মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটিবসএল, চট্টগ্রা  31/07/1962 30/07/2021 

২৪ ৫৭৭৮ জনাব ম াোঃ আবুল কালা  লাইন যান চট্টগ্রা  মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটিবসএল, চট্টগ্রা  01/08/1962 31/07/2021 

২৫ ৬২২৯ জনাব মিারসন আিরেদ ওয়াে যান (চোঃদাোঃ) টিটিবস’জ, ববটিবসএল, মেজগা াঁও, ঢাকা। 04/07/1962 03/07/2021 

 
 

পোতো-০২/০২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটিলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রোজস্ব খোত ভূক্ত পযদ কর্ মরত লপআরএিগোর্ী কর্ মকতমো/ কর্ মচোরীযদর তোলিকো  

(ডযে ন্যস্তকরযের েজ্ঞোপন নং-২৬৯ ক্রর্োনুিোযর) 

 

র্োযির নোর্ :  আগষ্ট , ২০২১ 

 

ক্র. ডে নং কর্ মকতমো/ কর্ মচোরীর নোর্ পদবী কর্ মস্থি  DoB PRL Date 

০১ ৩২২ জনাব ম াোঃ আব্দলু বারছে উপববভাগীয় প্ররকৌেলী ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল  (উত্তে), ববটিবসএল, গুলোন, ঢাকা 03/08/1962 02/08/2021 

০২ ৩২৭ জনাব ম াোঃ নুরুল ইসলা  ব য়া উপববভাগীয় প্ররকৌেলী ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (পঞ্ি ), ববটিবসএল, মেরেবািংলানগে, ঢাকা 27/08/1962 26/08/2021 

০৩ ৭৪২ জনাব ম াোঃ আবুল কারে  উপ-সিকােী প্ররকৌেলী ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণ), ববটিবসএল, ে না, ঢাকা 20/08/1962 19/08/2021 

০৪ ৯৮৪ জনাব মগালা  েবকব উপ-সিকােী প্ররকৌেলী ট্রান্সব েন অঞ্চল (পূব য), ববটিবসএল,  িাখালী, ঢাকা 06/08/1962 05/08/2021 

০৫ ৯৯০ জনাব ম াোঃ েবফকুল ইসলা  (োনা) উপ-সিকােী প্ররকৌেলী ট্রান্সব েন অঞ্চল (পূব য), ববটিবসএল,  িাখালী, ঢাকা 10/08/1962 09/08/2021 

০৬ ১৬১৭ জনাব মেখ বলয়াকে আলী উপ-সিকােী প্ররকৌেলী (চোঃদাোঃ) মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 17/08/1962 16/08/2021 

০৭ ১৬৫৫ জনাব বসোজলু ইসলা  উপ-সিকােী প্ররকৌেলী (চোঃদাোঃ) মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল  (উত্তোঞ্চল), ববটিবসএল, োজোিী 20/08/1962 19/08/2021 

০৮ ১৮৩৬ মবগ  মেঞ্জয়া মবগ   বনিে ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণ), ববটিবসএল, ে না, ঢাকা 02/08/1962 01/08/2021 

০৯ ১৯৩৮ মবগ  আিসান আো  বনিে মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 15/08/1962 14/08/2021 

১০ ২৪৫৬ মবগ  োবেদা খােুন টিবসটি মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তোঞ্চল), ববটিবসএল, োজোিী 20/08/1962 19/08/2021 

১১ ২৫৩০ মবগ  বনলুফা মবগ  টিবসটি মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 16/08/1962 15/08/2021 

১২ ২৬৩৩ জনাব ম াোঃ আবুল কালা  টিবসটি (চোঃদাোঃ) ট্রান্সব েন অঞ্চল (পূব য), ববটিবসএল,  িাখালী, ঢাকা 05/08/1962 04/08/2021 

১৩ ২৮৫১ জনাব সসয়দ আজগে আলী টিবসটি (চোঃদাোঃ) মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 14/08/1962 13/08/2021 

১৪ ২৯৯৭ জনাবা কাজী লায়লা মফেরদৌসী প্রধান সিকােী ট্রান্সব েন অঞ্চল (পূব য), ববটিবসএল,  িাখালী, ঢাকা 06/08/1962 05/08/2021 

১৫ ৩০৩৯ মবগ  ম াছাোঃ আর নুছ সারলিা োি প্রধান সিকােী মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তোঞ্চল), ববটিবসএল, োজোিী 01/09/1962 31/08/2021 

১৬ ৩১৯৬ জনাব ম াোঃ নুরুল ইসলা  উচ্চ ান সিকােী মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল  (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 02/08/1962 01/08/2021 

 

পোতো-০১/২ 



 

ক্র. ডে নং কর্ মকতমো/ কর্ মচোরীর নোর্ পদবী কর্ মস্থি  DoB PRL Date 

১৭ ৩৪৩০ মবগ  োিানাজ েি ান টিও/ এসটিও ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তে), ববটিবসএল, গুলোন, ঢাকা 25/08/1962 24/08/2021 

১৮ ৩৯৫০ জনাব ম াোঃ মগালা  ছবগে টিও/ এসটিও মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 15/08/1962 14/08/2021 

১৯ ৪০১৮ জনাব েবফকুল ইসলা  কযাবল জরয়ন্টাে চট্টগ্রা  মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটিবসএল, চট্টগ্রা  04/08/1962 03/08/2021 

২০ ৪১০৭ জনাব ম াোঃ চান ব য়া িাওলাদাে কযাবল জরয়ন্টাে মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 15/08/1962 14/08/2021 

২১ ৫১৪৭ জনাব ম াোঃ েবিদুল ইসলা  ড্রাইভাে মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 15/08/1962 14/08/2021 

২২ ৫২৫১ জনাব এেোদ আলী এসআই ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল  (পূব য), ববটিবসএল, বখলগা াঁও, ঢাকা 28/08/1962 27/08/2021 

২৩ ৫৩০৩ জনাব ম াোঃ িাবববুে েি ান খা াঁন এসআই মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (দবক্ষণাঞ্চল), ববটিবসএল, খুলনা 12/08/1962 11/08/2021 

২৪ ৫৫৬৮ জনাব ম াজারেল িক লাইন  যান ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তে), ববটিবসএল, গুলোন, ঢাকা 02/08/1962 01/08/2021 

২৫ ৬০৪৮ জনাব ম াোঃ মবলাল উঞ্িন ওয়াে যান সবরদবেক মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটিবসএল, কড়াইল, বনানী, ঢাকা 31/08/1962 30/08/2021 

২৬ ৬০৭০ জনাব আবুল কারে  ওয়যাে যান চট্টগ্রা  মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল, ববটিবসএল, চট্টগ্রা  01/09/1962 31/08/2021 

২৭ ৬৪১৪ জনাব মোনাল্ড মগার জ িাস্ক ওয়াকয/ মিবলগ্রাফ  যারসজাে ঢাকা মিবলরর্াগারর্াগ অঞ্চল (উত্তে), ববটিবসএল, গুলোন, ঢাকা 14/08/1962 13/08/2021 

 
 

পোতো-০২/০২ 


