
 

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: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৯৭০ তািরখ: 
০৩ নেভ�র ২০২১

১৮ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: জা�য়ারী, ২০২২ এবং �ফ�য়ারী, ২০২২ মােস অবসর ও অবসেরা�র ��েত গমণকারী �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর রাজ�
খাত�� কম �কত�া/ কম �চারীেদর ��ষণােদশ বািতল �ব �ক অিধদ�ের �া�করণ সং�া� ��াপন জারী হওয়ায় িব�িসএল
�থেক িব��করণ �সে�।

��: ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১২২২, তািরখ-০১/১১/২০২১

         উপ� �� িবষেয়  ��ি�ত �ারেকর পে�র ��ি�েত সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত �টিলেযাগােযাগ
অিধদ�েরর রাজ� খাত�� কম �কত�া-কম �চারীগেণর িপআরএেল গমেণর ��নতম ০২ (�ই) মাস �েব � অব��করেণর জ� ডাক ও
�টিলেযাগােযাগ িবভােগর িনেদ �শনা রেয়েছ। ফেল ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��� �ারেকর মা�েম িপআরএল ম�রীর িনিমে�
িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত জা�য়ারী, ২০২২ মােস ৪৪ জন এবং �ফ�য়ারী, ২০২২ মােস ৪৩ জন সব �েমাট ৮৭ (সাতািশ) জন িপআরএলগামী
কম �কত�া-কম �চারীগেণর ��ষণােদশ বািতল কের �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ��করণ সং�া� ��াপন জারী করা হেয়েছ। 
       
            এমতাব�ায়, যথাসমেয় অবসর ও অবসেরা�র �� (ি� আরএল) ম�রীর িনিমে� ��াপেনর তািলকায় িব�িসএেল ��ষেণ কম �রত
কম �কত�া/ কম �চারীগণেক িব��করণসহ সংি��েদর চা�রী বিহ, �ি�গত নিথ ও আ�ষাি�ক কাগজপ� অিধদ�ের ��রেণর সদয় �েয়াজনীয়
কায ��ম �হেণর জ� আিদ� হেয় অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি� : বণ �নামেত।

৩-১১-২০২১

�ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ  �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ানী 
িলিমেটড (িব�িসএল), �ক�ীয় কায �ালয়, ঢাকা।

�মাঃ মিফজ উি�ন
পিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ইেমইল:

dir.admin@telecomdept.gov.bd

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.৩১.০০৩.২০.৯৭০/১(২৮)

১৮ কািত�ক ১৪২৮



তািরখ: ১৮ কািতক ১৪২৮

০৩ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) িচফ �জনােরল �ােনজার, িহউ�ান িরেসাস �, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা-১০০০।
২) িচফ �জনােরল �ােনজার, �স� স এ� মােক��ং, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা
৩) িচফ �জনােরল �ােনজার, অ�াকাউ�স, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা-১০০০।
৪) িচফ �জনােরল �ােনজার, িফ�া� এ� �রেভ��, িব�িসএল, �ক�ীয় কায �ালয়, ৩৭/ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা
৫) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (�ব �), িব�িসএল, িখলগাও, ঢাকা
৬) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (পি�ম), িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
৭) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (উ�র), িব�িসএল, �লশান, ঢাকা
৮) িচফ �জনােরল �ােনজার, িড�আর (দি�ণ), িব�িসএল, রমনা, ঢাকা
৯) িচফ �জনােরল �ােনজার, এে�ট এ� িবি�ং, িব�িসএল, নীলে�ত, ঢাকা
১০) িচফ �জনােরল �ােনজার, আই� এ� িবিলং, িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
১১) িচফ �জনােরল �ােনজার, কা�মার সািভ �স, িব�িসএল, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
১২) িচফ �জনােরল �ােনজার, চ��াম �টিলেযাগােযাগ অ�ল, িব�িসএল, চ��াম
১৩) িচফ �জনােরল �ােনজার, �টিলেযাগােযাগ অ�ল (উ�রা�ল, িব�িসএল, রাজশাহী
১৪) িচফ �জনােরল �ােনজার, �টিলেযাগােযাগ অ�ল (দি�না�ল), িব�িসএল, �লনা
১৫) িচফ �জনােরল �ােনজার, �া�িমশন (ওেয়�), িব�িসএল, মহাখালী, ঢাকা
১৬) িচফ �জনােরল �ােনজার, �া�িমশন (ই�), িব�িসএল, মহাখালী, ঢাকা
১৭) িচফ �জনােরল �ােনজার, �বেদিশক �টিলেযাগােযাগ অ�ল, িব�িসএল, কড়াইল, বনাণী, ঢাকা
১৮) মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ �াফ কেলজ, িব�িসএল, গাজী�র
১৯) �জনােরল �ােনজার, ��িস’জ, �তজগ�ও, ঢাকা
২০) �জনােরল �ােনজার, �িকউরেম�, �শেরবাংলানগর, ঢাকা
২১) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২২) উপপিরচালক, িনেয়াগ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৩) উপপিরচালক, আইিস� পিরক�না অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৪) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর িনিমে�)
২৫) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৬) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর িনিমে�)
২৭) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৮) অিফস কিপ।

৩-১১-২০২১
�মাঃ রিফ�ল ইসলাম 

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

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১২২২ তািরখ: 
০১ নেভ র ২০২১

১৬ কািতক ১৪২৮

াপনাপন

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটেড (িব িসএল) ষেণ কমরত সং  তািলকায় উি িখত ৮৭
(সাতািশ) জন কমচারীেক (জা য়াির/২০২২ এবং ফ য়াির/২০২২ ি ঃ) অবসর ও অবসর-উ র েত (িপআরএল)
গমেনর িনিম  তােদর ষণােদশ বািতল বক টিলেযাগােযাগ অিধদ ের  করা হেলা।  

রা পিতর আেদশ েম,

১-১১-২০২১

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫১১০৪২
ফ া : ০২-৯৫১৫৫৯৯

ইেমইল:
ds.company1@ptd.gov.bd

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১২২২/১(৬) তািরখ: ১৬ কািতক ১৪২৮
০১ নেভ র ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

১



২) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)
৩) উপপিরচালক (উপসিচব), বাংলােদশ সরকারী ণালয় (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, চীফ একাউ স এ  িফ া  অিফসােরর কাযালয়, তার ও রালাপনী,
স নবািগচা, ঢাকা।
৬) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ ( াপন  এ িবভােগর ওেয়বসােইেট কােশর
অ েরাধসহ)

২














