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�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৭.১২.০৩৯.২১.১৭৯ তািরখ: 
২৪ অে�াবর ২০২১

৮ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: জাতীয় �বতনে�ল ২০১৫ অ�যায়ী পেদা�িত �িতেরেক একই পেদ ১০/৬ বছর �িত�েত উ�তরে�ড �া�তা সং�া�।

উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, জাতীয় �বতনে�ল ২০১৫ �মাতােবক উ�তর ��ড �া�তা সং�া� িডও�'র ১০
(দশ) জন কম �চারীর  আেবদন যাচাই-বাছাই অে� এক� তািলকা ��ত করা হেয়েছ  (তািলকা  সং��)। তািলকা পয �ােলাচনায় পিরলি�ত হয় �য,
আেবদনকারী সকল কম �চারী ২০১৩ সােল বত�মান পেদ পেদা�িত �পেয়েছন । এ ��ি�েত, আেবদনকারীগেণর বত�মান পেদ চা�িরকাল অ�াবিধ ১০ (দশ)
বছর �ণ � হয়িন।

২। জাতীয় �বতনে�ল ২০১৫ এর ধারা ৭(১) এবং ��ীকরণ সং�া� পিরপে�র ধারা-গ(৩) �মাতােবক “�কান�ায়ী কম �চারী পেদা�িত
�িতেরেক একই পেদ ১০ (দশ) বৎসর �িত�েত এবং চা�ির সে�াষজনক   হওয়া সােপে�, �য়ংি�য়ভােব ১১তম বৎসেরপরবত�  উ�তর
 ��েড  �বতন �া� হইেবন”। 

৩। বিণ �তাব�ায়, উ�তরে�ড �া�তার উপ��তা সােপে� �চিলত িবিধ অ�সাের আেবদন করার িবষেয় অবিহতকরেণর সদয় কায ��ম
�হেণর িনিম� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ জানােনা হেলা। 

সং�ি�: বণ �না �মাতােবক।

২৪-১০-২০২১

�ব�াপনা পিরচালক 
�ােনিজং িডের�র এর দ�র 
বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)

�মাঃ মিফজ উি�ন
পিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ইেমইল:

mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৭.১২.০৩৯.২১.১৭৯/১(৫) তািরখ: ৮ কািত�ক ১৪২৮

২৪ অে�াবর ২০২১
সদয় অবগিতর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হল: 

 ১) অিতির� মহাপিরচালক, �শাসন ও অথ �, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র।
 ২) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র-সং�ি�সহ প�� িডও�'র ওেয়বসাইেট



আপেলাডকরেণর �েযাজনীয় কায ��ম �হেণর অ�েরাধসহ।
৩) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ-১ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র-মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর িনিম�।
৪) আেবদনকারী কম �চারীগণ.....................................।
৫) নিথ/মহানিথ।

২৪-১০-২০২১
এেকএম আ�ল মিতন 

সহকারী পিরচালক



 

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অধীন উচ্চতর বেড প্রাপতযার আস্কেদনকারী ১০(দশ) জন কর্ মচারীর তাললকা 

 
ক্রর্ DoT-এ ন্যাস্ত 

করস্কের নাম্বার 

( প্রজ্ঞাপন-২৬৯ 

অনযায়ী)  

ক) কর্ মচারীর নার্  

খ) েতমর্ান পদ(স্কেড) 

গ) আহলরত বেতন বেড 

 

েতমর্ান কর্ মস্থল বয পস্কদ উচ্চতর বেড 

প্রাপ্য বেই পস্কদ 

পস্কদান্নলতর তালরখঃ   

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ২৪৪০ ক) বরৌশন আরা বেগর্,  

খ) টিলেটি(১৩) 

গ) ১১ 

  

 

বপ্রষস্কে উপ-র্হা ব্যেস্থেপক 

(স্কেললকর্), 

লেটিলেএল, লেস্কলে 

২৪/০৩/২০১৩ 

 

েতমর্ান পস্কদ চাকুরী 

কাল ১০(দশ)  েছর 

পূে ম না হওয়ায়  জাতীয় 

বেতন বেল ২০১৫ 

বর্াতাস্কেক উচ্চতর বেড 

প্রাপ্যতার বযাগ্যতা   

হয়লন।   

২ ১৯৫৫ ক) বশফালীদাে 

খ) র্লনের (১৩) 

গ) ১১ 

১৬/০৬/২০১৩ 

৩ ৪৬১৭ ক) অর্স্করন্দু চক্রেতী 

খ) টিলেএর্ (১৫) 

গ) ১৫ 

০৪/০৭/২০১৩ 

৪ ২৪৪১ ক) প্রেন্ন কুর্ার লেিংহ  

খ) টিলেটি-েস্কড-১৩ 

গ) ১১ 

০৮/০৪/২০১৩ 

৫ ২৪৪২ ক) েীমুপাল/লশমুলতা বদে 

খ) টিলেটি(১৩) 

গ) ১১ 

 

 

বপ্রষস্কে উপ-র্হাব্যেস্থাপক 

(স্কেললকর্) 

লেটিলেএল বর্ৌললিোজার, লেস্কলে 

২৪/০৩/২০১৩ 

 

৬ ২৪৪৫ ক) রীতা বদে 

খ) টিলেটি(১৩) 

গ) ১১ 

০৭/০৪/২০১৩ 

 

৭ ২৪৪৪ ক) জলী রানী দত্ত, 

খ) টিলেটি(১৩) 

গ) ১১ 

২৪/০৩/২০১৩ 

 

৮ ২৪৩৯ ক) লর্নারা বেগর্  

খ) টিলেটি(১৩) 

গ) ১১ 

 

 

 

বপ্রষস্কে উপ-র্হা ব্যেস্থেপক 

(কাস্টর্ার েলি মে), 

লেটিলেএল, লেস্কলে 

২৪/০৩/২০১৩ 

 

৯ ২৪৩৮ ক) গীতারানী িট্টাচার্য্ম  

খ) টিলেটি(১৩) 

গ) ১১ 

২৭/০৩/২০১৩ 

 

১০ ১৯৫৬ ক) বহনা িট্রাচায ম, 

খ) র্লনের (১৩) 

গ) ১১ 

২৬/০৬/২০১৩ 

 


