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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

 

 

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৫.০০১.২০.৯২ তািরখ: 
০৯ এি�ল ২০২১

২৬ �চ� ১৪২৭

অিফস আেদশ

�� : ১) মি�পিরষদ িবভােগর �ারক নং-০৪.০০.০০০০.৮২১.১৪.০৩৮.১৩.৫৯৬, তািরখ-১১/১২/২০১৬
       ২) িডও�র �ারক নং-১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৫.০০২.১৮.৫৭, তািরখ-১৭/০৬/২০১৯
  
উপ� �� িবষেয় ও ��ি�ত �ারেকর ��ি�েত �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২০২১-২০২২ অথ � বছেরর ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর লে�� িন�-বিণ �ত
কম �কত�াগেণর সম�েয় �নিতকতা কিম� গ �ঠন করা হেলা।

�িম
ক

কম �কত�ার নাম ও পদবী �টিলেফান, �মাবাইল ও ইেমইল ম��

০১) জনাব �মাঃ মহিস�ল আলম
মহাপিরচালক

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩০৯১১
�মাবাইল  : +৮৮০১৫৫০১৫১১০৯
ইেমইল    : dg.dot@telecomdept.gov.bd 

সভাপিত

০২) জনাব �মাঃ তাসিক�র রহমান
  অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন ও অথ �)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩১০০০
 �মাবাইল : +৮৮০১৫৫০১৫১১৯৩
 ইেমইল : taskinur.rahman@telecomdept.gov.bd

সদ�

০৩) জনাব �মাঃ মিফজ উি�ন
পিরচলক (�শাসন)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩০৪০০
 �মাবাইল : +৮৮০১৫৫০১৫১২৭৯
 ইেমইল : mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

সদ�

০৪) জনাব �মাঃ আইউব �রজা পাহলবী পিরচালক (অথ �) �টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩১২২২
 �মাবাইল : +৮৮০১৫৫০১৫১৭৩৭
 ইেমইল : reza.phalabi@telecomdept.gov.bd

সদ�
  

  
০৫)

জনাব ফারহানা ইসলাম  উপপিরচালক (ইউএসওএফ
�ব�াপনা)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩০৬৫৫
 �মাবাইল  : +৮৮০১৫৫০১৫১৩৬৫

 ইেমইল    : farhana.islam@telecomdept.gov.bd

সদ�
    (�ফাকাল

পেয়�)
০৬) জনাব �মাঃ িমজা�র রহমানউপপিরচালক (আইিস�

পিরক�না)
�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩০৯০০

 �মাবাইল   : +৮৮০১৫৫০১৫১৩৯১
 ইেমইল : mizanur.rahman@telecomdept.gov.bd

সদ�
(িবক�
�ফাকাল
পেয়�)

০৭) জনাব �সয়দ �মাঃ আ�ল হািফজ শাহ
সহকারী পিরচালক (সম�য়-িপএস�এন ও গটওেয়)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩০৬২৫

�মাবাইল   : +৮৮০১৫৫০১৫১৮০২
 ইেমইল : hafizsh65@gmail.com

সদ�
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কিম�র কায �পিরিধ-
১) অিধদ�ের ��াচার �িত�ার ��ে� অিজ�ত সাফ� এবং অ�রায় িচি�তকরণ।
২) পিরলি�ত অ�রায় �রীকরেণ সময়াব� কম �পিরক�না �ণয়ন, বা�বায়ন ও পিরবী�ণ
৩) কম �পিরক�না বা�বায়েনর দািয়� কােদর উপর �� থাকেব, তা িনধ �ারণ এবং
৪) উ��তন ক��পে�র িনকট ��াচার বা�বায়েনর অ�গিত সং�া� �িতেবদন ��রণ।

৯-৪-২০২১
�মাঃ মহিস�ল আলম

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

ইেমইল:
mohsin.alam@telecomdept.gov.bd

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.০৫.০০১.২০.৯২/১(৩৪) তািরখ: ২৬ �চ� ১৪২৭

০৯ এি�ল ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির� মহাপিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৩) পিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর �ব�ার িনিমে�)
৬) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ-১ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৭) অিফস কিপ।

৯-৪-২০২১
আহা�দ উ�াহ
উপপিরচালক


