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ন�র: ১৪.০০.০০০০.০০৭.১৮.০০১.১৮.১০৯৬ তািরখ: 
১০ মাচ � ২০২১

২৫ ফা�ন ১৪২৭

অিফস আেদশ

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র হেত �া� িনে�া� ০২ (�ই) জন �থম ��িণর কম �চারীেক �নরােদশ না �দওয়া পয �� লাইেসি�ং ক��প�,

�মইিলং অপােরটর ও �িরয়ার সািভ �স �িত�ােন সং�� করা হেলা:
�িমক ন�র কম �চারীর নাম ও পদিব �য �িত�ােন অিতির� দািয়� পালন করেবন।

০১ জনাব �মাঃ আলী আ�াফ, সহকারী �েকৗশলী (�েবশনার) লাইেসি�ং ক��প�, �মইিলং অপােরটর ও �িরয়ার
সািভ �স �িত�ান।০২ জনাব �খাকন চ� দাস, সহকারী �েকৗশলী (�েবশনার)

০২।       কম �চারী�য় উ� �িত�ােনর �চয়ার�ান ক��ক অিপ �ত দা�িরক কায �ািদ স�াদন করেবন।

০৩।       জন�ােথ � এ আেদশ জাির করা হেলা যা অিবলে� কায �কর হেব।

১০-৩-২০২১
এ.িব.এম. বিদউজজামান

উপসিচব
�ফান: ০২-৯৫৮৫০০৭

ইেমইল: ds.post2@ptd.gov.bd

ন�র: ১৪.০০.০০০০.০০৭.১৮.০০১.১৮.১০৯৬/১ তািরখ: ২৫ ফা�ন ১৪২৭

১০ মাচ � ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা
হইল: 



১) �চয়ার�ান (অিতির� দািয়�), �চয়ার�ান এর দ�র, লাইেসি�ং ক�প�, �মইিলং অপােরটর ও �িরয়ার সািভ �স �িত�ান
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৩) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার (ডাক/তার ও �রালাপনী), ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, �স�নবািগচা, ঢাকা।
৪) জনাব �মাঃ আলী আ�াফ, সহকারী �েকৗশলী (�েবশনার), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, ৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
৫) জনাব �খাকন চ� দাস, সহকারী �েকৗশলী (�েবশনার), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, ৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
৬) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ (অিফস আেদশ� ওেয়ব সাইেট �কােশর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর
অ�েরাধসহ)

১০-৩-২০২১
এ.িব.এম. বিদউজজামান

উপসিচব

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা 

৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০২.২১.৭৯ তািরখ: 
১৩ মাচ � ২০২১

২৮ ফা�ন ১৪২৭

ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৭.১৮.০০১.১৮.১০৯৬, তািরখ-১০/০৩/২০২১ এর
অিফস আেদশ অবগিত/ �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�  িনেদ �শ�েম ��রণ করা হেলা।

১৩-৩-২০২১

১) জনাব �মাঃ আলী আ�াফ, সহকারী �েকৗশলী (�েবশনার), �টিলেযাগােযাগ 
অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা
২) জনাব �খাকন চ� দাস, সহকারী �েকৗশলী (�েবশনার), �টিলেযাগােযাগ 
অিধদ�র, , �তজগ�ও, ঢাকা

�মাঃ মিফজ উি�ন
পিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ইেমইল:

mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০২.২১.৭৯/১(১০) তািরখ: ২৮ ফা�ন ১৪২৭

১৩ মাচ � ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 



১) �চয়ার�ান, লাইেসি�ং ক�প�, �মইিলং অপােরটর ও �িরয়ার সািভ �স �িত�ান, িজিপও, ঢাকা।
২) অিতির� মহাপিরচালক (সকল), �তজগ�ও, ঢাকা
৩) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা
৪) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার (ডাক/তার ও �রালাপনী), ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, �স�নবািগচা, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, আইিস� পিরক�না অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা
৬) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর সদয় �ব�ার িনিমে�)
৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ-১, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৮) অিফস কিপ।

১৩-৩-২০২১
�হ�দ আকরাম �েসন 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির� দািয়�)


