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ন�র: ১৪.৩৬.০০০০.০০৪.১৮.০০২.২০.১৬৯ তািরখ: 
৩১ �লাই ২০২১

১৬ �াবণ ১৪২৮

অিফস আেদশ
ম�ীপিরষদ িবভােগর প��য় �ারক নং   ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৩ তািরখ: ১১/০৭/২০২১ এবং
  ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৮ তািরখ: ১৩/০৭/২০২১ ি�:   এ কেরানা ভাইরাস জিনত   �রাগ (�কািভড-১৯) সং�মেণর বত�মান
পিরি�িত িবেবচনায় সারােদেশ সািব �ক কায �াবলী/চলাচল (জনসাধারেণর চলাচলসহ) ২৩.০৭.২০২১ তািরখ সকাল ০৬:০০ ঘ�কা হেত
০৫.০৮,২০২১ তািরখ ম�রাত পয �� ব� �ঘাষণা করা হেয়েছ। আগামী ০৫.০৮,২০২১ তািরখ ম�রাত পয �� িনে�র �রা�ার টাইমেটবল
অ�সাের জ�রী �টিলেযাগােযাগ �সবা িহেসেব �টিশস �� পিরসের �খালা থাকেব। (�জ��টার �মা�সাের নয়)
�মনাম ও পদবী িদন

০১

জনাব �মাঃ �মা�ন কিবর �ঞা, মহা�ব�াপক (�শাসন ও অথ �)

০১.০৮.২০২১
রিববার

জনাব �মাঃ �লিফকার হায়দার, �ব�াপক (সং�হ)
জনাব িজ এম রািকব হাসান, �ব�াপক (�াপটপ)
জনাব িব�াস �রাদ �হােসন, �ব�াপক (িহসাব)
জনাব �মাঃ �মাজাে�ল হক, সহঃ ��া�ামার/ ��াডাকশন (�াপটপ)
জনাব �সানালী �চৗ�রী, �হড এিসে�� -০১, �শাসন

০২

জনাব সাঈদ মাহ�দ, মহা�ব�াপক (��ািনং, গেবষণা ও উ�য়ন)

০২.০৮.২০২১
�সামবার 

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান, �ব�াপক (িপিবএ�)
জনাব এস এম শাখাওয়াত �হােসন, সহঃ �ব�াপক (ক�াণ)
জনাব �মাঃ �িজ�র রহমান, সহঃ�ব�াপক (িব�য় িবপণন ও �সবা)
জনাব রহমত উ�াহ, সহঃ �ব�াপক (�াপটপ)
জনাব মা�মা আ�ার িরিম, অপােরটর, �শাসন

০৩

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান �মা�া,উপ-মহা�ব�াপক (রাজ� ও অথ �)

০৩.০৮.২০২১
ম�লবার 

জনাব �মাঃ �লিফকার হায়দার, �ব�াপক (সং�হ)
জনাব �মাঃ �লতান শাহিরয়া, সহঃ�ব�াপক (িপিবএ�)
জনাব এ �ক এম রিফ�ল ইসলাম, সহঃ�ব�াপক (অথ � ও রাজ�)
জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান, সহঃ�ব�াপক (িব�য় িবপণন ও �সবা)
জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম, সহঃ �ব�াপক (র�ণােব�ণ)

০৪

জনাব �মাঃ �মা�ন কিবর �ঞা, মহা�ব�াপক (�শাসন ও অথ �)

০৪.০৮.২০২১
�ধবার

জনাব �মাঃ �লিফকার হায়দার, �ব�াপক (সং�হ)
জনাব িজ এম রািকব হাসান, �ব�াপক (�াপটপ)
জনাব িব�াস �রাদ �হােসন, �ব�াপক (িহসাব)
জনাব রিক�ল হাসান �মাঃ ইউ�ফ, সহঃ �ব�াপক (িব�য় িবপণন ও �সবা)
জনাব �সানালী �চৗ�রী, �হড এিসে�� -০১, �শাসন

০৫

জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান �মা�া,উপ-মহা�ব�াপক (রাজ� ও অথ �)

০৫.০৮.২০২১
�হ�িতবার

জনাব �মাঃ �মাজাে�ল হক, সহঃে�া�ামার (সফটওয়�ার এ� এপস)/��াডাকশন, �াপটপ
জনাব এস এম শাখাওয়াত �হােসন, সহঃ �ব�াপক (ক�াণ)
জনাব এ �ক এম রিফ�ল ইসলাম, সহঃ�ব�াপক (অথ � ও রাজ�)
জনাব �মাঃ মাহ��ল হাসান, সহঃ�ব�াপক (িব�য় িবপণন ও �সবা)
জনাব �মাঃ �রজাউল কিরম, সহঃ �ব�াপক (র�ণােব�ণ)



১। কম �কত�ােদর পিরবহেনর ��ে� মটর�ল �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব।
 ২। কম �কত�ােদর কােজর �ােথ � �য �কানিদন অিফেস উপি�ত থাকেত হেত পাের। 
 ৩। �রা�ার িডউ�েত উে�িখত িদন�েলা �তীত অ�া� িদন�েলােত কম �কত�া�� তােদর িনজ িনজ বাসায় বেস দা�িরক কাজ স�াদন
করেত হেব।
 ৪। কম ��ল ত�াগ করা হেত সকল কম �কত�া/কম �চািরেক িবরত থাকেত হেব।

৩১-৭-২০২১
ফখ�ল হায়দর �চৗ�রী
�ব�াপনা পিরচালক
�ফান: ০২-৯৮১৪৭৪৭
ফ�া�: ০২-৯৮১২৭০০

ইেমইল: mdtss@tss.com.bd

ন�র: ১৪.৩৬.০০০০.০০৪.১৮.০০২.২০.১৬৯/১(৩১) তািরখ: ১৬ �াবণ ১৪২৮

৩১ �লাই ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) সকল �টিশস-কম �কত�া��
২) �না�শ �বাড �

৩) সহকাির ��া�ামার, অিফস আেদশ� �টিশস ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার অ�েরাধ করা হেলা ।

৩১-৭-২০২১
�মাঃ �মা�ন কিবর �ঞা

মহা�ব�াপক (�শাসন এবং অথ �)


