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�টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড (�টিশস) 

(িডিজটাল িডভাইস উৎপাদন, সংেযাজন ও সরবরাহকারী একমা�

রা�ায়� �িত�ান) 
 টংগী, গাজী�র -১৭১০ 

 
�ব�াপক �শাসন 

www.tss.com.bd

 

ন�র: ১৪.৩৬.০০০০.০০৭.১৮.০০৮.২১.৬১ তািরখ: 

০৩ �লাই ২০২২

১৯ আষাঢ় ১৪২৯

অিফস আেদশ
         ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক নং- ১৪.০০.০০০০.০০৮.১৯.০১২.১৯.১১২০,  তািরখ: ২৮  �ন ২০২২   এবং �টিলেযাগােযাগ

অিধদ�েরর �ারক নং- ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০০২.২১.১২২, তািরখ: ৩০  �ন ২০২২ �মাতােবক জনাব �মাঃ আ�র রা�াক খান, সহকারী

�েকৗশলী, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, ঢাকা ০৩ �লাই ২০২২ �ব �াে� ��ষেণ উপ-মহা�ব�াপক (িবপণন, িব�য় ও �সবা), �টিশস পেদ �যাগদান

কেরন। 

       জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান �মা�া, �ক তার �ল পদ উপ-মহা�ব�াপক (িব�য়, িবপণন ও �সবা) �থেক অব�� কের উপ-মহা�ব�াপক

(সং�হ ও �য়) পেদ এবং জনাব �মাঃ আ�র রা�াক খান সহকারী �েকৗশলী, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র এর �যাগদান প� �হণ করতঃ  িনে�র ছক

অ�যায়ী পদায়ন করা হেলা:

�িমক নাম ও পদবী বত�মােন কম �রত পদ ন�ন পদ�াপন

০১
জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান �মা�া, উপ-
মহা�ব�াপক (১৭৫৭), �টিশস

উপ-মহা�ব�াপক (িবপণন, িব�য় ও �সবা)
অিতঃ দািয়�:
মহা�ব�াপক (পিরক�না, উ�য়ন ও গেবষণা)
উপ-মহা�ব�াপক (িপিবএ� ও িপএস�এন)
উপ-মহা�ব�াপক (সং�হ ও �য়)
উপ-মহা�ব�াপক (র�ণােব�ণ)  

উপ-মহা�ব�াপক (সং�হ ও �য়)
অিতঃ দািয়�:
মহা�ব�াপক (পিরক�না, উ�য়ন ও
গেবষণা)
উপ-মহা�ব�াপক (িপিবএ� ও
িপএস�এন)
উপ-মহা�ব�াপক (র�ণােব�ণ)  

০২
জনাব �মাঃ আ�র রা�াক খান সহকারী
�েকৗশলী, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র --

উপ-মহা�ব�াপক (িব�য়, িবপণন ও
�সবা)

       এই আেদশ অিবলে� কায �কর হেব এবং পরবত� িনেদ �শ না �দওয়া পয �� বলবৎ থাকেব।

৩-৭-২০২২

�মা: আহসান হাবীব তপাদার

�ব�াপনা পিরচালক

�ফান: +৮৮-০২-২২৪৪১০৭৭৯
ফ�া�: +৮৮-০২-২২৪৪১২৭০০

ইেমইল: mdtss@tss.com.bd
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ন�র: ১৪.৩৬.০০০০.০০৭.১৮.০০৮.২১.৬১/১(৫১) তািরখ: ১৯ আষাঢ় ১৪২৯

০৩ �লাই ২০২২

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

১) মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), মহাপিরচালক-এর দ�র, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

২) উপ মহা�ব�াপক (এইচ আর ও ক�াণ), �টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড
 

৩) সংি�� কম �কত�া�য়, অিফস কিপ, �াি� নিথ
 ৪) সহকাির ��া�ামার, �টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড (ই-নিথ এবং ত� বাতায়ন হালনাগাদ এর জ�)

 
৫) সকল �টিশস-কম �কত�া��

৬) উপ মহা�ব�াপক (অথ � ও িহসাব) (অিতির� দািয়�), �টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড
 

৩-৭-২০২২
সাঈদ মাহ�দ

মহা�ব�াপক (�শাসন এবং অথ �)


