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২৪ অে�াবর ২০২১

৮ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর রাজ� খাত�� িপআরএলগামী কম �কত�া/ কম �চারীগেণর জা�য়ারী,
২০২২ এবং �ফ�য়ারী, ২০২২ মােস িপআরএল ম�রীর �ােথ � ��ষণােদশ বািতল কের অিধদ�ের ��করণ সং�া�।

��: ১) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১০১০, তািরখ-১১/০১/২০২১
২) ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৩.৩০.০০১.১৭.১১১১, তািরখ-২৮/০২/২০২১

উপ� �� িবষেয় ও ��ি�ত �ারেকর ��ি�েত সদয় অবগিত ও পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িনিমে� জানােনা যাে� �য, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর
রাজ� খাত�� কম �কত�া/ কম �চারীেদর িপআরএল ম�রীর �ােথ � িপআরএেল গমেণর ��নতম ০২ (�ই) মাস �েব � িব�িসএল �থেক অব��করেণর জ�
��� �ারকস�েহর িনেদ �শনা রেয়েছ। �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর অিধকাংশ কম �কত�া-কম �চারী ��ষেণ িব�িসএল ও অ�া� সং�ায় কম �রত থাকায়
অিধদ�র �থেক �লাই, ২০২১ �থেক �ন, ২০২২ পয �� িপআরএলগামী ৫৩৫ (প�চশত �য়ি�শ) জন কম �কত�া/ কম �চারীর ত� স�িলত খসড়া তািলকা
সংি�� দ�রস�েহ ইেতামে� অবগিত ও পরবত� কায ��ম �হেণর িনিমে� ��রণ করা হেয়েছ। 
উ� তািলকা হেত অিধদ�েরর সব �েশষ ত� �মাতােবক জা�য়ারী, ২০২২ মােস ৪৪ (�য়াি�শ) জন এবং �ফ�য়ারী, ২০২২ মােস ৪৩ (�ততাি�শ) জন
িপআরএলগামী কম �কত�া/ কম �চারীর তািলকা িপিডএফ ও ওয়াড � ফর�ােট ��ত �ব �ক ��ষণােদশ বািতল ও �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করণ সং�া�
��াপন জারীর সদয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িনিমে� এতদসে� ��রণ করা হেলা।

সং�ি� : বণ �নামেত।

২৪-১০-২০২১

সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা-১০০০।
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তািরখ: ৮ কািতক ১৪২৮

২৪ অে�াবর ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �ব�াপনা পিরচালক, িব�িসএল, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা।
২) িসিজএম, িব�িসএল, িস�আর, আ�াবাদ, চ��াম
৩) িসিজএম, িব�িসএল, �া�িমশন (ই�), মহাখালী, ঢাকা
৪) িসিজএম, িব�িসএল, �া�িমশন (ওেয়�), মহাখালী, ঢাকা
৫) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম,দি�না�ল, �লনা
৬) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম, িড�আর (ই�), িখলগ�ও
৭) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িব�িসএল,িসিজএম,িড�আর (নথ �), �লশান
৮) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম,উ�রা�ল, রাজশাহী
৯) িসিজএম, িড�আর (দি�ণ),িব�িসএল, রমনা
১০) িসিজএম,িড�আর , িব�িসএল, িসিজএম, িড�আর (ওেয়�)
১১) িসিজএম, িসিজএম, ��ািনং এ� �ডেভলপেম�, িব�িসএল, ঢাকা)
১২) িসিজএম, িসিজএম , িহউ�ান িরেসাস �, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৩) িসিজএম, িসিজএম �স� স এ� মােক��ং, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৪) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িসিজএম, অ�াকাউ�স, িব�িসএল
১৫) িসিজএম, িসিজএম, িফ�া� এ� �রেভ��, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৬) িসিজএম, িসিজএম এে�ট এ� িবি�ং, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
১৭) িসিজএম, িব�িসএল,িসিজএম, আই� এ� িবিলং, �শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১৮) িসিজএম (অিতির� দািয়�), িব�িসএল, িসিজএম, কা�মার সািভ �স,�শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা
১৯) িসিজএম, িব�িসএল, িসিজএম, ও�আর, ঢাকা
২০) িডিজ (অিতির� দািয়�), িব�িসএল, িডিজ, �এসিস, গাজী�র
২১) িজএম, িজএম, ��িস, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
২২) িজএম, িজএম, �িকউরেম�, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
২৩) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৪) উপপিরচালক, িনেয়াগ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন (�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর �ব�া �হেণর িনিমে�)
২৬) িসঃ সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
২৭) সহকারী পিরচালক, আইিজডি�উ �ািরফ শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ও ক�াণ কম �কত�া
২৮) অিফস কিপ।

২৪-১০-২০২১
আহা�দ উ�াহ 
উপপিরচালক



টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর এবং টেষযে লবটেলিএি ও অন্যোন্য িংস্থোয় রাজস্ব খাত ভূক্ত পযদ কর্ মরত পিআরএলগামী 

কম মকতমা/ কম মচারীদের তাপলকা (ডযে ন্যস্তকরযের প্রজ্ঞািন নং-২৬৯ ক্রমানুসাদর) 

 

র্োযির ন্োর্ : জোন্য়ুোরী, ২০২১ 
 

ক্র. 
২৬৯ 

প্রজ্ঞাপন 
কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল (প্রপ্রষণে) জন্ম র্াররখ 

অবসণরর 

র্াররখ 

০১ 142 জনাব প্রেখ ওয়ারিদুজ্জার্ান পররচালক (ইঞ্জিঃ) প্রপ্রষণে প্রেরলেক বাাংলাণদে রলরর্ণেড, গুলোন-১, ঢাকা। 12/01/1963 11/01/2022 

০২ 693 জনাব প্রর্ািঃ র্ূছা উর্দ্মর্ন রিসাব রক্ষক (চিঃদািঃ) প্রপ্রষণে বযবস্থাপনা পররচালণকর কার্ মালয়, রবটেরসএল, ঢাকা 19/01/1963 18/01/2022 

০৩ 700 জনাব খান নজরুল ইসলার্ উর্দ্মর্ন রিসাব রক্ষক (চিঃদািঃ) 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পঞ্ির্), রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, 

ঢাকা 
25/01/1963 24/01/2022 

০৪ 967 জনাব সাধন রবকাে রুদ্র উপ-সিকারী প্রণকৌেলী প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, গ্রািকণসবা অঞ্চল, রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, ঢাকা কার্ মালয় 02/01/1963 01/01/2022 

০৫ 1470 জনাব প্রর্ািঃ প্রসািরাব উঞ্িন পাঠান উপ-সিকারী প্রণকৌেলী (চিঃদািঃ) 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরসএল, গুলোন, ঢাকা 

কার্ মালয় 
31/01/1963 30/01/2022 

০৬ 1509 জনাব প্রর্ািঃ নজরুল ইসলার্ পাঠান উপ-সিকারী প্রণকৌেলী (চিঃদািঃ) প্রপ্রষণে বযবস্থাপনা পররচালণকর কার্ মালয়, রবটেরসএল, ঢাকা 31/01/1963 30/01/2022 

০৭ 1939 জনাবা প্রবগর্ োরিদা খারু্ন র্রনের প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, গ্রািকণসবা অঞ্চল, রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, ঢাকা কার্ মালয় 01/02/1963 31/01/2022 

০৮ 1967 জনাব প্রবগর্ নাজর্া প্রবগর্ র্রনের প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 21/01/1963 20/01/2022 

০৯ 1984 জনাব প্রবগর্ িারসনা বান ু র্রনের প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, গ্রািকণসবা অঞ্চল, রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, ঢাকা কার্ মালয় 31/01/1963 30/01/2022 

১০ 2004 জনাবা প্রবগর্ ফারিানা ইয়াসরর্ন (র্কু্তা) র্রনের (চিঃদািঃ) 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষে), রবটেরসএল, রর্না, ঢাকা 

কার্ মালয় 
22/01/1963 21/01/2022 

১১ 2139 জনাব প্রর্ািঃ ইউছুফ জার্াল প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ববণদরেক প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 12/01/1963 11/01/2022 

১২ 2147 জনাবা প্রবগর্ প্রর্ণিরুন প্রনছা প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ববণদরেক প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 12/01/1963 11/01/2022 

১৩ 2198 জনাব প্রর্ািঃ আবুল কালার্ ইর্ান প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 05/01/1963 04/01/2022 

১৪ 2538 কারনজ আক্তার সুলর্ানা টেরসটে প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা 10/01/1963 09/01/2022 

১৫ 2587 জনাব প্রর্ািঃ আবুল কাণের্ প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান (চিঃদািঃ) 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরসএল, গুলোন, ঢাকা 

কার্ মালয় 
07/01/1963 06/01/2022 

১৬ 2665 জনাব প্রর্ািঃ ওয়াণজদ আলী প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান (চিঃদািঃ) প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পঞ্ির্), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 01/02/1963 31/01/2022 

১৭ 2667 জনাব প্রর্ািঃ আিঃ িান্নান প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান (চিঃদািঃ) প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পঞ্ির্), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 14/01/1963 13/01/2022 

 

পার্া-০১/০৩ 



 

ক্র. 
২৬৯ 

প্রজ্ঞাপন 
কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল (প্রপ্রষণে) জন্ম র্াররখ 

অবসণরর 

র্াররখ 

১৮ 2730 জনাব প্রর্ািঃ ছাণদক রর্য়া প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান (চিঃদািঃ) প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 10/01/1963 09/01/2022 

১৯ 2750 জনাবা প্রবগর্ গুলনািার খানর্ প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান (চিঃদািঃ) প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 03/01/1963 02/01/2022 

২০ 2974 জনাব আন্ওয়ারুল করবর প্রধান সিকারী 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষে), রবটেরসএল, রর্না, ঢাকা 

কার্ মালয় 
06/01/1963 05/01/2022 

২১ 3281 জনাবা প্রবগর্ নারদরা প্রবগর্ উচ্চর্ান সিকারী প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রররিরনউ এসুযণরন্স, রবটেরসএল, প্রকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ঢাকা 28/01/1963 27/01/2022 

২২ 3325 জনাব এস.এর্. আবুল কালার্ আজাদ টেরপএ প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, গ্রািকণসবা অঞ্চল, রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, ঢাকা কার্ মালয় 31/01/1963 30/01/2022 

২৩ 3445 জনাব প্রবগর্ বীনা রানী সরকার টেও/ এসটেও 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরসএল, গুলোন, ঢাকা 

কার্ মালয় 
17/01/1963 16/01/2022 

২৪ 3604 জনাবা প্রবগর্ রওেন আরা ইসলার্ টেও/ এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, চট্টগ্রার্ প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, রবটেরসএল, চট্টগ্রার্ কার্ মালয় 12/01/1963 11/01/2022 

২৫ 3700 জনাবা প্রবগর্ আন্না রােী িালদার টেও/ এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 02/01/1963 01/01/2022 

২৬ 3709 জনাবা প্রবগর্ িারলর্া খারু্ন টেও/ এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 31/01/1963 30/01/2022 

২৭ 3724 জনাবা প্রবগর্ িাসনা প্রিনা টেও/ এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 02/01/1963 01/01/2022 

২৮ 3798 জনাব প্রবগর্ রদলরুবা খানর্ টেও/ এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 22/01/1963 21/01/2022 

২৯ 3821 জনাব প্রবগর্ প্ররঞ্জনা প্রবগর্ টেও/ এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 10/01/1963 09/01/2022 

৩০ 3845 জনাব প্রবগর্ প্রর্াছািঃ প্রর্াণে মদা  আখর্ার টেও/ এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 05/01/1963 04/01/2022 

৩১ 3942 জনাব নণৃপন চন্দ্র প্রদ টেও/ এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 10/01/1963 09/01/2022 

৩২ 4077 জনাব আ: জববার কযাবল জণয়ন্টার প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 02/01/1963 01/01/2022 

৩৩ 4124 জনাব নুর আিম্মদ কযাবল জণয়ন্টার (চিঃদািঃ) 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরসএল, গুলোন, ঢাকা 

কার্ মালয় 
01/02/1963 31/01/2022 

৩৪ 4536 জনাব ইয়ারছন রর্য়া টেরসএর্ প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, চট্টগ্রার্ প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, রবটেরসএল, চট্টগ্রার্ কার্ মালয় 15/01/1963 14/01/2022 

৩৫ 4644 জনাব প্রর্ািঃ আব্দরু রাজ্জাক টেরসএর্ প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 08/01/1963 07/01/2022 

৩৬ 5029 জনাব প্রর্ািঃ িারুন লাইন ইন্সণপক্টর প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, চট্টগ্রার্ প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, রবটেরসএল, চট্টগ্রার্ কার্ মালয় 20/01/1963 19/01/2022 

 

পার্া-০২/০৩ 
 



 

ক্র. 
২৬৯ 

প্রজ্ঞাপন 
কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল (প্রপ্রষণে) জন্ম র্াররখ 

অবসণরর 

র্াররখ 

৩৭ 5318 জনাব প্রর্ািঃ আব্দলু খাণলক-১ সাব ইন্সণপক্টর 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 

কার্ মালয় 
30/01/1963 29/01/2022 

৩৮ 5395 জনাব প্রর্ািঃ আবদুল কররর্ খা াঁন লাইনর্যান 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষে), রবটেরসএল, রর্না, ঢাকা 

কার্ মালয় 
02/01/1963 01/01/2022 

৩৯ 5650 জনাব প্রর্ািঃ র্ঈনুল িক লাইনর্যান 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষে), রবটেরসএল, রর্না, ঢাকা 

কার্ মালয় 
31/01/1963 30/01/2022 

৪০ 5673 জনাব সাণবর আিম্মদ লাইনর্যান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, চট্টগ্রার্ প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, রবটেরসএল, চট্টগ্রার্ কার্ মালয় 10/01/1963 09/01/2022 

৪১ 6402 জনাব প্রর্ািঃ প্রখারণেদুল আলর্ োস্কওয়াকম/  প্রেরলগ্রাফ র্যাণসজার 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, র্াণকমটোং এন্ড প্রসলস অঞ্চল, রবটেরসএল প্রকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ঢাকা 

কার্ মালয় 
02/01/1963 01/01/2022 

৪২ 6458 জনাব িাের্র্ আলী োস্কওয়াকম/  প্রেরলগ্রাফ র্যাণসজার প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 03/01/1963 02/01/2022 

৪৩ 6472 জনাব প্রর্ািঃ নাঞ্জর্ উঞ্িন োস্কওয়াকম/  প্রেরলগ্রাফ র্যাণসজার প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 05/01/1963 04/01/2022 

৪৪ 6615 জনাব িারাধন সুইপার প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, চট্টগ্রার্ প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, রবটেরসএল, চট্টগ্রার্ কার্ মালয় 08/01/1963 07/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পার্া-০৩/০৩ 
 

 

 



 

র্োযির ন্োর্ : ফেব্রুয়ারী, ২০২১ 
 

ক্র. 
২৬৯ 

প্রজ্ঞাপন 
কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল (প্রপ্রষণে) জন্ম র্াররখ 

অবসণরর 

র্াররখ 

০১ 950 জনাব প্রর্ািঃ েররফুল ইসলার্ উপ-সিকারী প্রণকৌেলী প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, সম্পরত্ত ও ইর্ারর্ অঞ্চল, রবটেরসএল, প্রকন্দ্রীয় কার্ মালয়, ঢাকা। 01/03/1963 28/02/2022 

০২ 1009 জনাব প্রর্ািঃ সাইদুল ইসলার্ উপ-সিকারী প্রণকৌেলী প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পঞ্ির্), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 10/02/1963 09/02/2022 

০৩ 1031 জনাব প্রর্ািঃ বজলুর রির্ান-১ উপ-সিকারী প্রণকৌেলী প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 07/02/1963 06/02/2022 

০৪ 1491 প্রর্ািঃ আঞ্জজলু িক  উপ-সিকারী প্রণকৌেলী প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পঞ্ির্), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 17/02/1963 16/02/2022 

০৫ 2115 জনাব প্রর্ািঃ জািাঙ্গীর প্রিাণসন প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 

কার্ মালয় 
01/03/1963 28/02/2022 

০৬ 2211 জনাবা রবিা রােী রর্স্ত্রী প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 15/02/1963 14/02/2022 

০৭ 2228 জনাব প্রর্ািঃ েরিদুল ইসলার্ খান প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 11/02/1963 10/02/2022 

০৮ 2248 জনাব প্রর্ািঃ রজব আলী প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পঞ্ির্), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 03/02/1963 02/02/2022 

০৯ 2441 জনাব প্রসন্ন কুর্ার রসাংি প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 

কার্ মালয় 
25/02/1963 24/02/2022 

১০ 2464 জনাব প্রবগর্ প্ররাকসানা প্রবগর্ প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 15/02/1963 14/02/2022 

১১ 2550 জনাব প্রর্ািঃ প্ররজাউল কররর্ প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 05/02/1963 04/02/2022 

১২ 2569 জনাব প্রর্ািঃ জার্াল রর্য়া প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান (চিঃদািঃ) 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 

কার্ মালয় 
01/03/1963 28/02/2022 

১৩ 2680 জনাব প্রর্ািঃ প্রবলাণয়র্ আলী প্রেরলকর্ প্রেকরনরেয়ান (চিঃদািঃ) প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ট্রান্সরর্েন অঞ্চল (পঞ্ির্), রবটেরসএল, র্িাখালী, ঢাকা কার্ মালয় 16/02/1963 15/02/2022 

১৪ 2934 জনাব প্রর্ািঃ িায়দার আলী প্রর্াল্লা প্রধান সিকারী 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষে), রবটেরসএল, রর্না, ঢাকা 

কার্ মালয় 
01/03/1963 28/02/2022 

১৫ 3339 জনাব প্রর্ািঃ িারবব উল্লযাি প্রেটটাং প্রেরলগ্রারফট প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, গ্রািকণসবা অঞ্চল, রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, ঢাকা কার্ মালয় 02/02/1963 01/02/2022 

১৬ 3416 জনাবা প্রবগর্ সারিদা প্রবগর্ টেও/এসটেও  প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 10/02/1963 09/02/2022 

১৭ 3491 জণনাা প্রবগর্ ররির্া সুলর্ানা টেও/এসটেও 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পঞ্ির্), রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, 

ঢাকা 
01/03/1963 28/02/2022 

১৮ 3646 প্রার্ মো রানী ববদয টেও/এসটেও  প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, গ্রািকণসবা অঞ্চল, রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, ঢাকা কার্ মালয় 03/02/1963 02/02/2022 

১৯ 3725 জনাবা প্রবগর্ নারছর্ আরা আলী টেও/এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 02/02/1963 01/02/2022 

 

পার্া-০১/০৩ 



 

ক্র. 
২৬৯ 

প্রজ্ঞাপন 
কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল (প্রপ্রষণে) জন্ম র্াররখ 

অবসণরর 

র্াররখ 

২০ 3929 জনাবা প্রবগর্ নারছর্া খানর্ টেও/এসটেও প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, গ্রািকণসবা অঞ্চল, রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, ঢাকা কার্ মালয় 02/02/1963 01/02/2022 

২১ 4010 জনাব প্রর্াক্তার আিণর্দ কযাবল জণয়ন্টার 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষে), রবটেরসএল, রর্না, ঢাকা 

কার্ মালয় 
03/02/1963 02/02/2022 

২২ 4055 জনাব প্রর্ািঃ েররফুল িক কযাবল জণয়ন্টার প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 01/03/1963 28/02/2022 

২৩ 4088 জনাব এ,এইচ, প্রফরণদৌস কযাবল জণয়ন্টার প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, গ্রািকণসবা অঞ্চল, রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, ঢাকা কার্ মালয় 28/02/1963 27/02/2022 

২৪ 4206 জনাব প্রর্ািঃ র্ািাবুবরু রির্ান টেএল/টেরপও 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষে), রবটেরসএল, রর্না, ঢাকা 

কার্ মালয় 
01/03/1963 28/02/2022 

২৫ 4609 জনাব প্রর্ািঃ িারফজরু রির্ান টেরসএর্  প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 05/02/1963 04/02/2022 

২৬ 4734 জনাব প্রর্ািঃ আব্দরু ররেদ টেরসএর্ (চিঃদািঃ) 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 

কার্ মালয় 
28/02/1963 27/02/2022 

২৭ 4748 জনাব প্রর্ািঃ ইয়ারছন আলী টেরসএর্ (চিঃদািঃ) 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরসএল, গুলোন, ঢাকা 

কার্ মালয় 
10/02/1963 09/02/2022 

২৮ 4940 জনাব প্রর্ািঃ র্ঞ্জবর রির্ান টেরসএর্ (চিঃদািঃ) প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 22/02/1963 21/02/2022 

২৯ 5272 জনাব প্রর্ািঃ োরফুিীন সাব ইন্সণপক্টর  
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পঞ্ির্), রবটেরসএল, প্রেণরবাাংলানগর, 

ঢাকা 
02/02/1963 01/02/2022 

৩০ 5331 জনাব আব্দলু র্াবুদ আকন্দ সাব ইন্সণপক্টর  প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 28/02/1963 27/02/2022 

৩১ 5339 জনাব প্রর্ািঃ ইসর্াইল প্রিাণসন সাব ইন্সণপক্টর  প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 12/02/1963 11/02/2022 

৩২ 5346 জনাব প্রর্ািঃ জািাঙ্গীর প্রিাণসন সাব ইন্সণপক্টর  প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 01/03/1963 28/02/2022 

৩৩ 5376 জনাব প্রর্ািঃ এরোদ ইঞ্জন ড্রাইিার 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষে), রবটেরসএল, রর্না, ঢাকা 

কার্ মালয় 
11/02/1963 10/02/2022 

৩৪ 5526 জনাব প্রর্ািঃ ইউসুফ আলী লাইন র্যান 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরসএল, গুলোন, ঢাকা 

কার্ মালয় 
15/02/1963 14/02/2022 

৩৫ 5661 জনাব আলী আকবর লাইনর্যান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (দরক্ষোঞ্চল), রবটেরসএল, খুলনা কার্ মালয় 15/02/1963 14/02/2022 

৩৬ 5683 জনাব আব ুবক্কর লাইনর্যান  প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, চট্টগ্রার্ প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, রবটেরসএল, চট্টগ্রার্ কার্ মালয় 01/03/1963 28/02/2022 

৩৭ 5729 প্রর্ািঃ নঞ্জর আিম্মদ লাইনর্যান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, চট্টগ্রার্ প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, রবটেরসএল, চট্টগ্রার্ কার্ মালয় 22/02/1963 21/02/2022 

৩৮ 5787 জনাব প্রর্াোরফ প্রিাণসন লাইনর্যান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, চট্টগ্রার্ প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, রবটেরসএল, চট্টগ্রার্ কার্ মালয় 01/03/1963 28/02/2022 

৩৯ 6006 জনাব প্রর্ািঃ আরনছুর রির্ান ওয়যারর্যান 
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তর), রবটেরসএল, গুলোন, ঢাকা 

কার্ মালয় 
06/02/1963 05/02/2022 

 

পার্া-০২/০৩ 



 

ক্র. 
২৬৯ 

প্রজ্ঞাপন 
কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর নার্ পদবী কর্ মস্থল (প্রপ্রষণে) জন্ম র্াররখ 

অবসণরর 

র্াররখ 

৪০ 6046 জনাব প্রর্ািঃ আিছান উল্লাি ওয়ারর্যান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, চট্টগ্রার্ প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল, রবটেরসএল, চট্টগ্রার্ কার্ মালয় 28/02/1963 27/02/2022 

৪১ 6150 জনাব প্রর্ািঃ আণনায়ার প্রিাণসন প্রচৌিঃ ওয়যারর্যান প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 10/02/1963 09/02/2022 

৪২ 6596 জনাব শ্রীর্রর্ রার্ ু সুইপার  
প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, ঢাকা প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (পূব ম), রবটেরসএল, রখলগা াঁও, ঢাকা 

কার্ মালয় 
01/03/1963 28/02/2022 

৪৩ 6630 জনাব শ্রীর্রর্ সুন্দরী সুইপার  প্রপ্রষণে রসঞ্জএর্, প্রেরলণর্াগাণর্াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রবটেরসএল, রাজোিী কার্ মালয় 21/02/1963 20/02/2022 
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