ন না ছকঃ
টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর কমচারীগেণর জাতীয় বতন ল-২০১৫ অ যায়ী একই পেদ ১০ বৎসর চা ির িতেত এবং পেদা িত না পাইেল পরবত ০৬ বৎসর চা ির িতেত
উ তর ড ম রী দান িবেবচনার লে
েয়াজনীয় হালনাগাদ ত ছক
ম

১

াপন২৬৯
অ যায়ী
িডও েত
করণ
নং

২

ক) কমকতা/কমচারীর নামঃ
খ) বতমান পদ এর নাম
গ) জ তািরখঃ
ঘ) বতমান কম লঃ

৩

ক) থম চাকিরেতযাগদােনর পদবী ( ড)
খ) যাগদােনর তািরখ

৪

য িবেবচ পেদ/সবেশষ পেদা িত া পেদ উ তর ড া :ক) পেদর নাম ( ড);
খ) উ পেদ আহিরত বা
বতমান বতন ড;
গ) উ পেদ পেদা িতর তািরখ
ঘ) উ পেদ যাগদােনর তািরখ;
৫

ক) কতবছর িতেত
ক) িবেবচ পেদ/বতমান পেদ সবেশষ উ তরে ড
উ তর ড া
(টাইমে ল /িসেলকশন ড) াি র তািরখ ও বতন
খ) উ তরে ড ন র
ড।
গ) া তার তািরখ।
খ) িবেবচ পেদ/বতমান পেদর ববিত পদ পয
সবেশষ উ তরে ড (টাইমে ল /িসেলকশন ড/
পেদা িতর মা েম) াি র তািরখ ও ড।
গ) বতমান অহিরত বতন ড াি র ধারাবািহকতা।
৬
৭

ন না
১

০০

২

০০

৩

০০

৪

০০

৫

০০

ক) ডাি উ
খ) িস /এস এই (চঃদাঃ)
গ) ০১/১০/১৯৭৫
ঘ) ষেণ িজএম, িস আর,
কাযালয়, িব িসএল, চ াম।
ক) এ
খ) িস /এস এই (চঃদাঃ)
গ) ০১/১২/১৯৭০
ঙ) ষেণ িজএম, িড আর
কাযালয়, িব িসএল, ঢাকা।
ক) ওয়াই
খ) িস /এস এই (চঃদাঃ)
গ) ০১/১০/১৯৬৪
ঙ) ষেণ িজএম, ক আর,
কাযালয়, িব িসএল, লনা।
ক) জড
খ) িস /এস এই (চঃদাঃ)
গ) ০১/১০/১৯৬৪
ঙ) ষেণ িজএম, ক আর,
কাযালয়, িব িসএল, লনা।
ক) ওয়াই
খ) ধানসহকারী
গ) ০৪/১২/১৯৬২
ঙ) ষেণ িজএম, ক আর,
কাযালয়, িব িসএল, লনা।

ক) িসএম (১৫তম)
খ) ০১/১২/১৯৯৫

ক) িস (১৩তম)
খ) ১৩তম
গ) ০১/১০/২০০৯
ঘ) ০২/১০/২০০৯

ক) িসএম (১৫তম)
খ) ০১/১২/১৯৯২

ক) িস (১৩তম)
খ) ১২তম
গ) ০১/১২/২০০৬
ঘ) ০১/১২/২০০৬

ক) ১ম টাইমে ল: ০১/১২/২০১৪
বতন ড-১২ তম
িসেলকশন ড: ০ ( )

ক) ০৬ বছর
খ) ১১তম
গ) ০১/১২/২০২০

ক) িসএম(১৫তম)
খ) ০১/১২/১৯৮৪

ক) িস (১৩তম)
খ) ১২তম
গ) ০১/১০/২০০৯
ঘ) ০২/১০/২০০৯

খ) ৩য় টাইমে ল: ০১/১২/১৯৯৯
বতন ড-১২তম
িসেলকশন ড: েযাজ নয়

ক) ১০বছর
খ) ১১তম
গ) ০১/১২/২০১৯

ক) িসএম(১৫তম)
খ) ০১/১২/১৯৮৫

ক) িস (১৩তম)
খ) ১১তম
গ) ০১/১০/২০০৯
ঘ) ০২/১০/২০০৯

খ) ৩য় টাইমে ল: ০১/১২/২০০০
বতন ড-১২তম
িসেলকশন ড: ১৫/০৫/২০০৮
বতন ড-১১তম

ক) ১০ বছর
খ) ১০তম
গ) ০১/১২/২০১৯

ক) এলিডএ(১৬তম)
খ) ০২৪/১২/১৯৮০

ক) ধান সহকারী (১৩তম)
খ) ১২তম
গ) ০১/১০/২০০৯
ঘ) ০২/১০/২০০৯

খ) ৩য় টাইমে ল: ১০/০২/১৯৯৭
বতন ড- ১৩তম
িসেলকশন ড: ০১-০৬-১৯৯০
বতন ড-১৪
গ) ধারাবািহক ভােব –১ম টাঃে ঃ- ১৫তম,
িসেলকশনে ডঃ১৪তম, ২য় টাঃে ঃ- ১৩তম,
৩য় টাঃে ঃ- ১২তম,

ক) ১০বছর
খ) ১১তম
গ) ০১/১২/২০১৯

েযাজ নয়

ক) ১০ বছর
খ) ১২তম
গ) ০১/১২/২০১৯

ম

১১

