
 

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড 
টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ ই ই াটন গােডন,

ঢাকা-১০০০। 
http://www.btcl.gov.bd | িব িসএল.বাংলা

ন র: ১৪.৩৩.০০০০.০৪৬.১৮.০১৭.১৭.৯৫ তািরখ: 
২২ নেভ র ২০২১

৭ অ হাযণ় ১৪২৮

াপক:
িজএম, এইচ আর - ২, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড।

িবষয:় স ানীস ানী  ভাতাভাতা   ম িরম ির   পপ ।।
: ১। িব িসএল ধান কাযালেয়র ারক ন রঃ ১৪.৩৩.০০০০.০৪৬.১৮.০০৩.২০- ১০০ তািরখঃ ২১-১০-২০২১

ি ঃ।
২। িব িসএল ধান কাযালেয়র ারক ন রঃ ১৪.৩৩.০০০০.০৪৬.১৮.০০৩.২০- ১০১ তািরখঃ ২৫-১০-২০২১
ি ঃ।

উপ  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, "International IP Bandwidth through
SMW5 and SMW4 for the operation of BTCL IGW service" িবষেয়র দরপ

ায়েনর িনিম  গ ত কিম র সদ গণ দা িরক ন কােজর বাইের িনরলস পির ম কের দরপ  ায়েনর
কাজ  স  কেরন িবধায় মঘন এ জাতীয় কােজ উৎসাহ ি র লে  কিম র িন বিণত সদ েদর ত কেক
৩০০০/= টাকা হাের স ানী ভাতা অ েমাদন করা হেয়েছ।

িমক নং কমকতার নাম ও পদিব স ানী ভাতা 
(টাকা)

১। জনাব খ কার আ ল গ র, িজএম (ওভারিসজ), িব িসএল, কড়াইল, বনানী, ঢাকা  এবং 
আ ায়ক, দরপ  ায়ন কিম । ৩,০০০/-

২। ড. মাঃ আেনায়ার হােসন মা দ, িজএম (ই ার াশনাল), িব িসএল ধান কাযালয়, ঢাকা ও 
সদ ,  দরপ  ায়ন কিম  । ৩,০০০/-

৩। জনাব আহেমদ আলী, িসে ম এনািল , বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা ও সদ , দরপ  ায়ন কিম । ৩,০০০/=

৪। জনাব আ  জাফর মাঃ আহসা ল হক, িডিজএম ( কার এ  আপি ম) িব িসএল, মগবাজার, ঢাকা 
এবং সদ ,  দরপ  ায়ন কিম । ৩,০০০/-

৫। জনাব মাঃ তির ল ইসলাম, এিস া  ােনজার- ১ (ওভারিসজ- ১), িব িসএল, কড়াইল, বনানী, 
ঢাকা এবং সদ , দরপ  ায়ন কিম । ৩,০০০/=

১।িব িসএল এর কমকতাগণ িনজ িনজ কাযালয় হেত স ানী ভাতা হণ করেবন এবং বিহরাগত সদ  িব িসএল ধান
কাযালয় হেত স ানী ভাতা হণ করেবন।

১



২। উ  য় সংি  খাত হেত সং লান করেত হেব।
৩। িব িসএল এর ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম এ প  জাির করা হেলা।

...

২৩-১১-২০ ২১

ড. মাঃ আেনায়ার হােসন মা দ
িজএম (ই ার াশনাল)

ন র: ১৪.৩৩.০০০০.০৪৬.১৮.০১৭.১৭.৯৫/১(৬) তািরখ: ৭ অ হাযণ় ১৪২৮
২২ নেভ র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িডএমিড, িডএমিড, িফ া , বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)
২) িজএম, িজএম, ওভারিসজ, িব িসএল, িসিজএম, ও আর, ঢাকা
৩) িসে ম এনািল , কি উটার শাখা, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট
৪) িডিজএম, িডিজএম, কার এ  আপি ◌্ম, িব িসএল, িসিজএম, ও আর, ঢাকা
৫) িডিজএম (অিতির  দািয় ), িডিজএম, িপ এ  এ, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)
৬) অ ািস া  ােনজার, অ ািস া  ােনজার-১, ওভারিসজ-১, িব িসএল, িসিজএম, ও আর, ঢাকা

২৩-১১-২০ ২১

ড. মাঃ আেনায়ার হােসন মা দ
িজএম (ই ার াশনাল)

২


