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ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০১.২০.১৭০ তািরখ: 
২২ �সে��র ২০২১

৭ আি�ন ১৪২৮

অিফস আেদশ

িবিসএস (�টিলেযাগােযাগ) ক�াডােরর িন�-বিণ �ত কম �কত�ােক ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��াপন নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১৭১,

তািরখ-১০/০৯/২০২১ ি�ঃ এর আেলােক ��ষণােদশ বািতল�ব �ক �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের �� করায় িতিন িব�িসএল �ক�ীয় কায �ালেয়র �ারক
নং-১৪.৩৩.০০০০.০১৩.১৮.০০১.২১.৩৪৪, তািরখ-১৫/০৯/২০২১ ি�ঃ এর মা�েম ২০/০৯/২০২১ ি�ঃ অপরাে�  িব�� হেয় অ� অিধদ�ের
২১/০৯/২০২১ ি�: তািরেখ �যাগদানপ� দািখল কেরেছন। কম �কত�ার �যাগদানপ� �হণ�ব �ক িন��প পদ�াপন আেদশ জারী করা হেলা। 
�. কম �কত�ার নাম ও পদবী কম �কত�ার �যাগদােনর তািরখ ���ত দ�র
১) জনাব �হা�দ �জয়া�ল আনাম,

িজএম (ইি�ঃ)
(২৬৯ ��াপেনর �িমক নং-৫৯)

২১/০৯/২০২১ ি�ঃ
 (�ব �া�)

                  িজএম  (ইি�ঃ)
         �টিলেযাগােযাগ  অিধদ�র ।  

বিণ �ত কম �কত�া  িজএম (ইি�ঃ) পেদর দািয়�ভার �হণ (Assume) �ব �ক  কায �ভার �িতেবদন সংি�� সকল মহেল ��রণ করেবন।

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম জারী�ত এ অিফস আেদশ অিবলে� কায �কর হেব এবং পরবত� িনেদ �শ না �দয়া পয �� বলবৎ থাকেব।

২৬-৯-২০২১
�মাঃ মিফজ উি�ন

পিরচালক
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০১.২০.১৭০/১(২১) তািরখ: ৭ আি�ন ১৪২৮

২২ �সে��র ২০২১



অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
২) �ব�াপনা পিরচালক, িব�িসএল, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা-১০০০।
৩) অিতির� মহাপিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২০৮।
৪) পিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২০৮।
৫) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২০৮।
৬) উপপিরচালক, আইিস� পিরক�না অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২০৮।
৭) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট আপেলােডর িনিমে�)
৮) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার (তার ও �রালাপনী), �স�ন বািগচা, ঢাকা-১০০০।
৯) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (�িশ�ণ-১), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
১০) সংি�� কম �কত�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র।
১১) অিফস কিপ।

২৬-৯-২০২১
আহা�দ উ�াহ
উপপিরচালক


