
 

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: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.২০৮ তািরখ: 
০৪ �ফ�য়াির ২০২১

২১ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: মাচ �, ২০২১ এবং এি�ল, ২০২১ মােস অবসর ও অবসেরা�র ��েত গমণকারী রাজ� খাত�� কম �কত�া/ কম �চারীেদর ��ষণােদশ
বািতল �ব �ক �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের �া�করণ সং�া� ��াপন জারী হওয়ায় িব�িসএল �থেক িব��করণ �সে�।

��: িপ�িড'র �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.২৫৪, তািরখ-০৮-১১-২০২০ ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় ও ��ি�ত �ারেকর পে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, িব�িসএেল ��ষেণ িন�� রাজ� খাত�� কম �কত�া-কম �চারীেদর িপআরএেল
গমেণর ��নতম ০২ (�ই) মাস �েব � অব��করেণর জ� ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর িনেদ �শনা রেয়েছ। িপআরএল ম�রীর �ােথ � মাচ �/ ২০২১
মােস (জ� তািরখ : ০২-০৩-১৯৬২ �থেক ০১-০৪-১৯৬২ পয ��) ৩১ জন এবং এি�ল, ২০২১ মােস (জ� তািরখ : ০২-০৪-১৯৬২ �থেক ০১-০৫-১৯৬২
পয ��) ২৮ জন কম �কত�া-কম �চারীর ��ষণােদশ বািতল কের �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করণ সং�া� িপ�িড’র ��াপন জারী করা হেয়েছ। এ 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�েরর ��রেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� আিদ� হেয় অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি� : বণ �নামেত।

৪-২-২০২১

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

এস. এম ফরহাদ �হােসন
পিরচালক (অিতির� দািয়�)
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
smfarhad.hossain@telecomdept.gov.b

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.২০৮/১(২৯) তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৭

০৪ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচব, সিচেবর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
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) উপপিরচালক, �টিলকম িনরাপ�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
২৮) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৯) অিফস কিপ।

৪-২-২০২১
�মাঃ �সালায়মান 
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

ারক ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০১০ তািরখ: 
১১ জা য়াির ২০২১

২৭ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় িব িসএেলিব িসএেল   ষ েণষেণ   কমরতকমরত   ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অিধদ েররঅিধদ েরর   কমকতাকমকতা //কমচার ীেদরকমচার ীেদর   যথ াসমেয়যথ াসমেয়  অবসরঅবসর
ওও  অবসেরা রঅবসেরা র     ম রীরম রীর   িনিমেিনিমে   িপআরএলিপআরএল  তািরেখরতািরেখর   নতমনতম  ০১০১  ( ( একএক) ) মাসমাস   েবেব   িব িসএলিব িসএল
থেকথেক  িব করেণরিব করেণর   িনেদশনািনেদশনা   দানদান   সং াসং া ।।

: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৭৭৯ ২৭ িডেস র ২০২০

উপ  িবষেয় ে া  ারেকর পিরে ি েত বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড থেক ষেণ কমরত
কমকতা/কমচারীগণেক িপআরএল-এ গমেণর তািরেখর নতম ০২ ( ই) মাস েব অব  করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হল।

১১-১-২০২১

ব াপনা পিরচালক
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড 
(িব িসএল)

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৪২
ফ া : ০২-৯৫১৫৫৯৯

ইেমইল: ds.company1@ptd.gov.bd

ারক ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০১০/১(৩) তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৭
১১ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
২) একা  সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
৩) ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( টিলকম ) এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

১



১১-১-২০২১
এস. এম. তািরক 

উপসিচব

২



মার্চ, ২০২১ মাসে পিআরএলগামী রাজস্ব খাত ভূক্ত পিওটি’র কম চকতচা/ কম চর্ারীসের তাপলকা (িসি ন্যাস্তকরণ েংক্রান্ত প্রজ্ঞািন্ ন্ং-
২৬৯ এর ক্রম অন্েুাসর) 

 

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

(DD-MM-YY) 
PRL  

(DD-MM-YY) 

০১ 57 45 জন্াব খখান্দকার যুবাসের হাোন্ উিবযবস্থািন্া িপরর্ালক (অর্ চ),  খকন্দ্রীে কায চালে, পবটিপেএল,  ঢাকা (খপ্রষসণ) 26-03-62 25-03-21 

০২ 744 636 জন্াব আবেুর রপহম উি-েহকারী প্রসকৌশলী, পবটিপেএল, পেটিআর, কুপমল্লা (খপ্রষসণ) 12-03-62 11-03-21 

০৩ 1088 980 জন্াব খমাোঃ হকসেে আলী উি-েহকারী প্রসকৌশলী, পবটিপেএল, আইপেএক্স পবভাগ, মহাখালী, ঢাকা (খপ্রষসণ) 06-03-62 05-03-21 

০৪ 1272 1163 জন্াবা পমন্ারা খবগম উি-েহকারী প্রসকৌশলী, পবটিপেএল, ট্রান্সপমশন্ িশ্চিম অঞ্চল, মহাখালী, ঢাকা (খপ্রষসণ) 05-03-62 04-03-21 

০৫ 1362 1237 জন্াব খমাোঃ জাসহে হাোন্ খর্ৌধুরী উি-েহকারী প্রসকৌশলী (র্োঃোোঃ), পবটিপেএল, পিটিআর (েপিণ), রমন্া, ঢাকা (খপ্রষসণ) 04-03-62 03-03-21 

০৬ 1498 1373 জন্াব খমাোঃ রান্া পমো উি-েহকারী প্রসকৌশলী (র্োঃোোঃ), পবটিপেএল, ট্রান্সপমশন্, বগুড়া (খপ্রষসণ) 24-03-62 23-03-21 

০৭ 1743 1616 জন্াব খমাোঃ মঞ্জরুুল হক ইএেিপিউ/টি, খকন্দ্রীে কায চালে, পবটিপেএল, ঢাকা (খপ্রষসণ) 10-03-62 09-03-21 

০৮ 1895 1766 জন্াবা আসলা পবশ্বাে মপন্ির, পবটিপেএল, পেশ্চজএম ট্রান্সপমশন্ অঞ্চসলর অধীন্ মগবাজার এন্ওপে, মহাখালী, ঢাকা 04-03-62 03-03-21 

০৯ 1986 1857 জন্াবা খমাোোঃ োসলহা খান্ম মপন্ির, িপরর্ালক, তারভান্ডার ও কারখান্া, বপরশাল (খপ্রষসণ) 31-03-62 30-03-21 

১০ 2308 2179 জন্াব েুন্ীল কাপন্ত বল টিপেটি, পবটিপেএল, পেটিআর, আগ্রাবাে, র্ট্টগ্রাম (খপ্রষসণ) 20-03-62 19-03-21 

১১ 2357 2228 জন্াবা োপবলা খাতুন্ টিপেটি, পবটিপেএল,খকটিআর, খাপলশিুর, খুলন্া (খপ্রষসণ) 25-03-62 24-03-21 

১২ 3434 3302 জন্াব লিী রান্ী মন্ডল এেটিও, পবটিপেএল, পিটিআর (উত্তর), গাজীিুর  (খপ্রষসণ) 13-03-62 12-03-21 

১৪ 3457 3325 জন্াব েুপিো আক্তার টিও, পবটিপেএল, পিটিআর (উত্তর), জামালিুর (খপ্রষসণ) 03-03-62 02-03-21 

১৫ 3540 3408 জন্াবা শাহান্াজ িারভীন্ টি.ও, খকন্দ্রীেকায চালে, পবটিপেএল, ঢাকা (খপ্রষসণ) 16-03-62 15-03-21 

১৬ 3579 3447 জন্াবা শাসহন্ারা খবগম টি.ও, পবটিপেএল, পেটিআর, রাংগাপমাটি (খপ্রষসণ) 05-03-62 04-03-21 

১৭ 3661 3529 জন্াবা আব্দলু ওোেুে টিও, পবটিপেএল, খকটিআর, গ্রাহকসেবা, খুলন্া (খপ্রষসণ) 23-03-62 22-03-21 

১৮ 3676 3544 জন্াবা গুলশান্ আরা টিও, পবটিপেএল, খকটিআর, খাপলশিুর, খুলন্া (খপ্রষসণ) 30-03-62 29-03-21 

১৯ 3694 3562 জন্াবা খকাপহন্ুর খবগম এেটিও, পবটিপেএল, খকটিআর, যসশাহর (খপ্রষসণ) 03-03-62 02-03-21 

২০ 3695 3563 জন্াবা মসন্াোরা খাতুন্ এেটিও, পবটিপেএল, খকটিআর, যসশাহর (খপ্রষসণ) 28-03-62 27-03-21 
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২১ 3757 3625 জন্াব খমাোঃ আব্দেু োলাম খমাল্লা টিও, পবটিপেএল, খকটিআর, খগািালগঞ্জ (খপ্রষসণ) 13-03-62 12-03-21 

২২ 3800 3668 জন্াব খমাোঃ মপমন্ুর রহমান্ এেটিও, পবটিপেএল, আরটিআর, ন্ীলিামারী, রংিুর (খপ্রষসণ) 07-03-62 06-03-21 

২৩ 3903 3771 জন্াবা ন্াপগ চে খবগম এেটিও, পবটিপেএল, রাজটিআর, রাজশাহী (খপ্রষসণ) 14-03-62 13-03-21 

২৪ 4401 4269 জন্াব খমাোঃ ন্াজবুল টিপেএম, পবটিপেএল, পিটিআর (িূব চ), মগবাজার, ঢাকা (খপ্রষসণ) 04-03-62 03-03-21 

২৫ 4924 4790 জন্াব খমাোঃ েুপিোন্ টিপেএম (র্োঃোোঃ), পবটিপেএল, পেটিআর, আগ্রাবাে, র্ট্টগ্রাম (খপ্রষসণ) 16-03-62 15-03-21 

২৬ 5429 5292 জন্াব খমাোঃ হাপমেুল হক লাইন্মযান্, পবটিপেএল, পিটিআর (েপিণ), রমন্া, ঢাকা (খপ্রষসণ) 08-03-62 07-03-21 

২৭ 5707 5570 জন্াব আবু ততেব লাইন্মযান্, পবটিপেএল, পেটিআর,খন্াোখালী (খপ্রষসণ) 10-03-62 09-03-21 

২৮ 6148 6011 জন্াব খমাোঃ আশ্চজজলু হক ওেযারমযান্, পবটিপেএল, রাজটিআর, িাবন্া (খপ্রষসণ) 05-03-62 04-03-21 

২৯ 6337 6195 জন্াবা ন্াজমা খাতুন্ এমএলএেএে, খকন্দ্রীেকায চালে, পবটিপেএল, ঢাকা (খপ্রষসণ) 21-03-62 20-03-21 

৩০ 1841  জন্াবা হাপলমা খবগম মপন্ির, পবটিপেএল, পিটিআর (উত্তর), গুলশান্ 05-03-62 04-03-62 

৩১ 2335 2206 জন্াব ন্াজমা খবগম টিপেটি, পবটিপেএল, পেটিআর, কুপমল্লা (খপ্রষসণ) জন্ম ০৪/০৩/১৯৬২ মার্চ 02-04-61 01-04-20 
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০১ 801 693 জন্াব মমাোঃ প্রেরাজলু ইেলাম উি-েহকারী িসকৌশলী, প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (উত্তর), মহাখালী, ঢাকা (মিষসণ) 30-04-62 29-04-21 

০২ 918 810 জন্াব মমাোঃকাওছার আলম উি-েহকারী িসকৌশলী, প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (িশ্চিম), প্রমরিুর, ঢাকা (মিষসণ) 28-04-62 27-04-21 

০৩ 1150 1042 জন্াব প্রমজমা মমাোঃ শাহজাহান্ উি-েহকারী িসকৌশলী, প্রবটিপ্রেএল,মকটিআর, ফপ্ররেিুর (মিষসণ) 01-05-62 30-04-21 

০৪ 1278 1169 জন্াবসমা. আজগার আলী উি-েহকারী িসকৌশলী, প্রবটিপ্রেএল,  আরটিআর, রংিুর (মিষসণ) 14-04-62 13-04-21 

০৫ 1430 1305 জন্াব মমাোঃ প্রমজান্ুর রহমান্ উি-েহকারী িসকৌশলী (চোঃোোঃ), প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (িশ্চিম), ঢাকা (মিষসণ) 18-04-62 17-04-21 

০৬ 1501 1376 জন্াব খাইরুল ইেলাম উি-েহকারী িসকৌশলী (চোঃোোঃ), প্রবটিপ্রেএল, ট্রান্সপ্রমশন্, রমন্া, ঢাকা (মিষসণ) 02-04-62 01-04-21 

০৭ 1536 1411 জন্াব মমাোঃ শপ্রফকুর রহমান্ উি-েহকারী িসকৌশলী (চোঃোোঃ), প্রবটিপ্রেএল, ট্রান্সপ্রমশন্িশ্চিমাঞ্চল , ময়মন্প্রেংহ (মিষসণ) 01-05-62 30-04-21 

০৮ 1823 1694 জন্াব িারভীন্ আক্তার মপ্রন্ির, প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (িশ্চিম), ঢাকা (মিষসণ)   উত্তরাসত 30-04-62 29-04-21 

০৯ 2049 1920 জন্াব মমাোঃ মাহফুজলু ইেলাম টিপ্রেটি, প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (উত্তর), গুলশান্, ঢাকা (মিষসণ) 15-04-62 14-04-21 

১০ 2303 2174 জন্াব তিন্ কাপ্রন্ত োে টিপ্রেটি, প্রবটিপ্রেএল, প্রেটিআর, রাংগামাটি (মিষসণ) 01-05-62 30-04-21 

১১ 2354 2225 জন্াবা মমােসলমা জামান্ টিপ্রেটি, প্রবটিপ্রেএল,মকটিআর, খাপ্রলশিুর, খুলন্া (মিষসণ) 16-04-62 15-04-21 

১২ 2380 2251 জন্াবা রাসবয়া খাতুন্ টিপ্রেটি, প্রবটিপ্রেএল,মকটিআর, খাপ্রলশিুর, খুলন্া (মিষসণ) 01-05-62 30-04-21 

১৩ 2393 2264 জন্াবা ভশ্চক্তরান্ীেরকার টিপ্রেটি, প্রবটিপ্রেএল,মকটিআর, যসশাহর (মিষসণ)  04-04-62 03-04-21 

১৪ 3567 3435 জন্াবা তেপ্রলমা েুলতান্া টি.ও, প্রবটিপ্রেএল, প্রেটিআর, আগ্রাবাে, চট্টগ্রাম (মিষসণ) 01-05-62 30-04-21 

১৫ 3636 3504 জন্াব আবেুল কুদ্দে (২) টি.ও, প্রবটিপ্রেএল, প্রেটিআর, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া (মিষসণ) 07-04-62 06-04-21 

১৬ 3749 3617 জন্াবা রাশ্চজয়া ইয়ােপ্রমন্ টিও, প্রবটিপ্রেএল, মকটিআর, ফপ্ররেিুসর (মিষসণ) 05-04-62 04-04-21 

১৭ 4121 3989 জন্াব মমাোঃ আব্দলু আলীম কযাবল জসয়ন্টার (চোঃোোঃ), প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (উত্তর), গুলশান্, ঢাকা (মিষসণ) 01-05-62 30-04-21 

১৮ 4164 4032 জন্াব মখাকন্ চন্দ্রমন্ডল কযাবল জসয়ন্টার  চচোঃোোঃ , প্রবটিপ্রেএল, মকটিআর, খাপ্রলশিুর, খুলন্া (মিষসণ) 01-05-62 30-04-21 

১৯ 4253 4121 জন্াব মমাোঃ আোঃ ছালাম মমাল্লা প্রেোঃটিএল/টিপ্রিও, িপ্ররচালক, তারভান্ডার ও কারখান্া, বপ্ররশাল (মিষসণ) 02-04-62 01-04-21 

২০ 4347 4215 জন্াব সেয়ে শ্চজয়াউর রহমান্ টিপ্রেএম, প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (েপ্রক্ষণ), রমন্া, ঢাকা (মিষসণ) 04-04-62 03-04-21 

২১ 4532 4400 জন্াব মপ্রন্র মহাসেন্ টিপ্রেএম, প্রবটিপ্রেএল, প্রেটিআর, কুপ্রমল্লা (মিষসণ) 11-04-62 10-04-21 

২২ 4754 4620 জন্াব মমাোঃ মমায়াসেম মহাসেন্ খান্ টিপ্রেএম (চোঃোোঃ), প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (উত্তর), গাজীিুর (মিষসণ) 14-04-62 13-04-21 
 

িাতা-০১/০২ 



 

 

 

 

 

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

(DD-MM-YY) 
PRL  

(DD-MM-YY) 

২৩ 4769 4635 জন্াব শাহ আলম টিপ্রেএম (চোঃোোঃ), প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (উত্তর), ময়মন্প্রেংহ (মিষসণ) 12-04-62 11-04-21 

২৪ 4800 4666 জন্াব মমাোঃ আবূ্দর রপ্রহম এেআই (চোঃোোঃ), প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (েপ্রক্ষন্), রমন্া, ঢাকা (মিষসণ) 10-04-62 09-04-21 

২৫ 5453 5316 জন্াব মমাোঃ কাজী প্রলয়াকত মহাসেন্ লাইন্মযান্, প্রবটিপ্রেএল, প্রিটিআর (িূব ম), ন্ারায়ন্গঞ্জ (মিষসণ) 08-04-62 07-04-21 

২৬ 5748 5611 জন্াব জপ্রহর আহমে লাইন্মযান্, প্রবটিপ্রেএল, প্রেটিআর,আগ্রাবাে, চট্টগ্রাম (মিষসণ) 07-04-62 06-04-21 

২৭ 5911 5774 জন্াব মমাোঃ আব্দরু রাোক লাইন্মযান্, প্রবটিপ্রেএল, রাজটিআর, িাবন্া (মিষসণ) 16-04-62 15-04-21 

২৮ 6545 6402 জন্াব আলম প্রময়া ফরাজী গািম, মকন্দ্রীয় কায মালয়, প্রবটিপ্রেএল, ঢাকা (মিষসণ) 15-04-62 14-04-21 
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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: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.৪৪ তািরখ: 
০২ ফ যা়ির ২০২১

১৯ মাঘ ১৪২৭

াপনাপন

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটেড (িব িসএল) ষেণ কমরত সং  তািলকায় উি িখত ৫৯
(ঊনষাট) জন কমচারীগণেক (মাচ/২০২১ ও এি ল/২০২১ ি ঃ) অবসর ও অবসর-উ র েত (িপআরএল) গমেনর
িনিম  তােদর ষণােদশ বািতল বক টিলেযাগােযাগ অিধদ ের  করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

২-২-২০২১

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৪২
ফ া : ০২-৯৫১৫৫৯৯

ইেমইল:
ds.company1@ptd.gov.bd

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.৪৪/১(৭) তািরখ: ১৯ মাঘ ১৪২৭
০২ ফ যা়ির ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
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 ( াপন  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, তার ও রালাপনী, স নবািগচা, ঢাকা।
৬) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ ( াপন  এ িবভােগর ওেয়বাসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
৭) ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( টিলকম ) এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
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