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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 
 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

 
www.telecomdept.gov.bd

 

 

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৫.০০১.২১.১১০ তািরখ: 
২৬ �ম ২০২২

১২ �জ�� ১৪২৯

অিফস আেদশ

��:          ১। ��াচার �র�ার �দান (সংেশাধন) নীিতমালা ২০২১, বাংলােদশ �গেজট, তািরখ: ১৬.১১.২০২১ ি�:।
                ২। িডও� এর প� �ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৫.০০১.২১-১০৯, তািরখ: ২২.০৫.২০২২ ি�:।

 

সততা ও �নিতকতা, �সবা�হীতােদর �সবা �দান, �পশাগত দ�তা ও ত� ��ি�র �বহার (ই-নিথ, ইত�ািদ), সময়া�বত�তা ও ��লােবাধ, বািষ �ক

কম �স�াদন �ি� এবং ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না বা�বায়েন তৎপরতা, কত��িন�া ও �-�েণািদত উে�াগ, সহকম� ও �সবা �হীতােদর সে�
আচরণ, দা�িরক �গাপনীয়তা র�া, কি�উটার �বহার ও ই-কিমউিনেকশেন দ�তা, উ�াবন ও সং�ার কায ��েম আ�হ, উ��তন ক��প� ক��ক

অিপ �ত দািয়� পালন ইত�ািদ �চেকর িবপরীেত �া� ন�র িবেবচনায় গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মি�পিরষদ িবভােগর ��াচার �র�ার

�দান (সংেশাধন) নীিতমালা, ২০২১ এর অ�ে�দ ৫ �মাতােবক �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ��াচার �র�ার কিম�র �পািরেশর িভি�েত

২০২১-২০২২ অথ �-বছের িনে�া� কম �চািরেদরেক ��াচার �র�ার �দান করা হেলা।

�িমক ��াচার �র�ার �দােনর জ� িবেবিচত
�বতন ��ড

কম �চািরর নাম ও পদিব �র�ােরর মান

১ ��ড-২ হেত ��ড-৯ �মাঃ শাহী�ল হাসান, সহকাির পিরচালক (বােজট),
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

মি�পিরষদ িবভােগর িনধ �ািরত ফরেমেট
এক� সা� �িফেকট, এক� ��� এবং
�ব �বতী মােসর আহিরত �ল �বতেনর
সমপিরমাণ অথ �।

২ ��ড-১০ হেত ��ড-১৬ পারভীন আ�ার, কি�উটার অপােরটর,
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 

৩ আ�নী ��ন �পেররা, কি�উটার অপােরটর,
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

৪ ��ড-১৭ হেত ��ড-২০ �মাঃ মাহ�জার রহমান, গাড �, �টিলেযাগােযাগ
অিধদ�র

৫ �মাঃ মিন��ামান, ওয়�ার�ান, �টিলেযাগােযাগ
অিধদ�র

২। উ� �র�ােরর অথ � �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২০২১-২০২২ অথ �-বছেরর রাজ� বােজট হেত সং�লান করেত হেব।
 

২৬-৫-২০২২

মিশউর রহমান

মহাপিরচালক
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
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ফ�া�: +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৫.০০১.২১.১১০/১(১৪) তািরখ: ১২ �জ�� ১৪২৯

২৬ �ম ২০২২

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

১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
 

২) �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, তার ও �রালাপনী, �স�ন বািগচা, ঢাকা।
 ৩) অিতির� মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 
৪) পিরচালক (অিতির� দািয়�), অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র [িডও�'র ওেয়বেপজ-এ আপেলাড করার অ�েরাধসহ]
 

৬) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ও �ফাকাল পেয়� কম �কত�া, িডও� এনআইএস কম �পিরক�না (২১-২২)।
 ৭) উপপিরচালক, আইিস� পিরক�না অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র ও িবক� �ফাকাল পেয়� কম �কত�া, িডও� এনআইএস কম �পিরক�না

(২১-২২)।

৮) জনাব �মাঃ শাহী�ল হাসান, সহকারী পিরচালক, বােজট শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
 

৯) জনাব পারভীন আ�ার, অিফস সহকারী, িনেয়াগ-১ শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
 ১০) জনাব আ�নী ��ন �পেররা, �ি�গত সহকারী (অিতির� দািয়�), আইিস�, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

 
১১) জনাব �মাঃ মাহ�জার রহমান, গাড �, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

১২) জনাব �মাঃ মিন��ামান, ওয়�ার�ান, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
 

২৬-৫-২০২২
�মাঃ মিফজ উি�ন

পিরচালক


