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২০ অ�হায়ণ ১৪২৬

��াপন

বাংলােদশ িসিভল সািভ �স (�টিলেযাগােযাগ) ক�াডার কম �কত�ােদর �জ��তার তািলকা, ২০১৯ (এি�ল) �ণয়েনর লে�� �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
হেত ১২-০৫-২০১৯ ি��া� তািরেখ এক� খসড়া �জ��তার তািলকা ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগ ��রণ করা হয়। ডাক ও �টিলেযাগােযাগ
িবভােগর ১০-০৭-২০১৯ ি��া� তািরেখর পে�র ��ি�েত �জ��তার তািলকা যাচাই-বাছাই�ব �ক �নরায় ১৭-১০-২০১৯ ি��া� তািরেখ
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র হেত ��রণ করা হয়। উ� তািলকা� ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ওেয়ব সাইেট ০৪-১১-২০১৯ ি��া� তািরেখ
�কাশ কের বাংলােদশ িসিভল সািভ �স (�টিলেযাগােযাগ) ক�াডার কম �কত�ােদর িনকট হেত ১০ (দশ) কায �িদবেসর মে� আপি� (যিদ থােক)
আহবান করা হয়। অতঃপর �া� ১৪ (�চৗ�) � আপি� যাচাই-বাছাই কের নােমর বানান, জ� তািরখ, পেদা�িতর তািরখ, টাইমে�ল �া�তার
তািরখ সং�া� আপি�স�হ �মাণেকর িভি�েত িন�� করা হয়। �ড়া� �জ��তার তািলকায় িশ�াগত �যা�তার িবষয়� অ�� �� না করায়
িশ�াগত �যা�তা সং�া� আপি�স�হ �হীত হয়িন। অবেশেষ ০৪-১২-২০১৯ ি��া� তািরেখ বাংলােদশ িসিভল সািভ �স (�টিলেযাগােযাগ)
ক�াডার কম �কত�ােদর �জ��তার তািলকা, ২০১৯ (এি�ল) �ড়া� করা হয়। উ� �জ��তার তিলকা এতদ�ারা �কাশ করা হেলা।

রা�পিতর আেদশ�েম,

৫-১২-২০১৯

�জসমীন আ�ার
উপসিচব

ন�র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১১.০২২.১৯.৪৬০/১(১২) তািরখ: ২০ অ�হায়ণ ১৪২৬

০৫ িডেস�র ২০১৯

অ�িলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হইল: 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়
৩) সিচব, অথ � িবভাগ
৪) সিচব, জন িবভাগ
৫) রা�পিতর সামিরক সিচব, রা�পিতর সামিরক সিচেবর দ�র, আপন িবভাগ
৬) সিচব , সিচেবর দ�র, বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশন
৭) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৮) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
৯) একা� সিচব, সিচেবর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
১০) উপপিরচালক (উপসিচব), বাংলােদশ সরকারী ��ণালয়



১১) �ধান িহসাবর�ন কম �কত�া(তার ও �রালাপনী), ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, �স�নবািগচা, ঢাকা।
১২) ��া�ামার, আইিস� �সল, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
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িনেয়াগ অিধশাখা 
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�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৬.১২.৭৭৩.১৯.১৫৩ তািরখ: 
০৮ িডেস�র ২০১৯

২৩ অ�হায়ণ ১৪২৬

সদয় অবগিত/ িবিসএস(�টিলকম) ক�াডার কম �কত�াগেণর অবগিতর লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��া�ণ�ব �ক ��রণ (�জ��তার
�মা�সাের নেহ) করা হেলা।

৮-১২-২০১৯

১) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ানী িলিমেটড 
(িব�িসএল)
২) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড
৩) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ সাবেমিরন ক�াবল �কা�ানী িলিমেটড 
(িবএসিসিসএল)
৪) অিতির� মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৫) পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৬) উপ-পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৮) সহকারী পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

�মাঃ িমজা�র রহমান
উপপিরচালক


















































































