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(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত) 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 

আইিস� বা�বায়ন-২ শাখা 
www.telecomdept.gov.bd 

৪২৩-৪২৮ �তজগাও িশ� এলাকাঢাকা-১২০৮

 

 

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.১৩.০০২.২০.৫৭৫ তািরখ: 
০৮ িডেস�র ২০২০

২৩ অ�হায়ণ ১৪২৭

অিফস আেদশ

�� : ১) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��াপন নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৩.০২৩.২০.২৪০, তাং-২২-১০-২০ ি�ঃ
       ২) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.২৫৩, তাং-০৮-১১-২০ ি�ঃ
       ৩) িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালেয়র প� নং-১৪.৩৩.০০০০.০১৩.১৮.১৫৫.১৬.১০, তািরখ : ১৮-১১-২০২০ ি�ঃ

জনাব ��ী আ�ল কােসম, সহকারী পিরচালক (অথ �) (ডেট ��করণ নং-২৭১), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর-�ক ��ি�ত ১নং �ারেকর আেলােক ত�র
বয়স ৫৯ (উনষাট) বছর �িত�েত ১১-১২-২০২০ ি�ঃ তািরখ সরকাির চাকির �থেক অবসর �দান করা হেলা এবং ত�র অ��েল ১২-১২-২০২০ �থেক
১১-১২-২০২১ পয �� ০১ (এক) বছেরর অবসরা�র �� (িপআরএল) ম�রী �দান করা হেলা। িতিন পাওনা উ�ৃ� ��র িবিনমেয় িবিধ �মাতােবক ১৮
(আঠার) মােসর �ল �বতেনর সম পিরমাণ অথ � লা���া�সহ অবসর ও অবসেরা�র �ু�কালীন �িবধািদ �া� হেবন।
জনাব �মাঃ আ�ল মািলক, িহসাব র�ণ কম �কত�া (ডেট ��করণ নং-২৮২), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (��ষেণ িব�িসএেল)-�ক ��ি�ত ২নং �ারেকর
আেলােক ��ষণােদশ বািতল �ব �ক �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করেণর ��ি�েত িতিন ��ি�ত ৩নং �ারেকর মা�েম িব�িসএল �থেক িব�� করায়
অিধদ�ের ০১/১২/২০২০ তািরখ �ব �াে� �যাগদানপ� দািখল কেরন। 
এমতাব�ায়, জনাব �মাঃ আ�ল মািলক, িহসাব র�ণ কম �কত�া এর �যাগদানপ� ০১/১২/২০২০ তািরেখ �হণ করতঃ পদ�াপন এবং জনাব ��ী আ�ল
কােসম, সহকারী পিরচালক (অথ �) এর িপআরএল জিনত িব��ােদশ িন��পভােব জারী করা হেলা।

�. কম �কত�ার নাম ও পদবী অিধদ�ের �যাগদান পদ�ািপত কম ��ল
১) জনাব �মাঃ আ�ল মািলক

িহসাব র�ণ কম �কত�া
ডেট ��করণ নং-২৮২

০১/১২/২০২০
(�ব �া�)

সহকারী পিরচালক (অথ �)

বিণ �ত কম �কত�া সহকারী পিরচালক (অথ �) পেদর দািয়�ভার জনাব ��ী আ�ল কােশম, সহকারী পিরচালক এর িনকট হেত �েঝ িনেবন। জনাব ��ী আ�ল
কােশম সহকারী পিরচালক (অথ �) পেদর দািয়�ভার জনাব �মাঃ আ�ল মািলেকর িনকট �িঝেয় িদেয় অবসেরা�র ��েত গমণ করেবন।

�েয়াজনীয় কায �ভার �িতেবদন সংি�� সকল মহেল ��রণ করেত হেব।

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ অিফস আেদশ জারী করা হেলা।
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২৭-১২-২০২০
এস. এম ফরহাদ �হােসন

পিরচালক (অিতির� দািয়�)
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
smfarhad.hossain@telecomdept.gov

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.১৩.০০২.২০.৫৭৫/১(১১) তািরখ: ২৩ অ�হায়ণ ১৪২৭

০৮ িডেস�র ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) সিচব, সিচেবর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
২) অিতির� মহাপিরচালক, �শাসন ও অথ �, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা
৩) অিতির� মহাপিরচালক, কািরগির,�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা
৪) অিতির� মহাপিরচালক, �র�েলটির, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা
৫) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা
৬) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার (তার ও �রালাপনী), �স�ন বািগচা, ঢাকা-১০০০।
৭) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট আপেলােডর িনিমে�)
৮) উপপিরচালক, �টিলকম িনরাপ�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৯) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা
১০) জনাব ��ী আ�ল কােশম, সহকারী পিরচালক, অথ � শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা
১১) জনাব �মাঃ আ�ল মািলক, িহসাব র�ণ কম �কত�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২০৮।

২৭-১২-২০২০
�মাঃ �সালায়মান

সহকারী পিরচালক
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