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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�শাসন-১ শাখা 

www.telecomdept.gov.bd 
৪২৩-৪২৮ �তজগাও িশ� এলাকাঢাকা-১২০৮

 

 

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.২৯.০০১.২০.৯১ তািরখ: 
১১ এি�ল ২০২১

২৮ �চ� ১৪২৭

অিফস আেদশ

�� :   ০১) মি�পিরষদ িবভােগর ��াপন নং-০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮, তািরখ-০৮-০৪-২০১৩
         ০২) �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর �ারক নং-১৪.৩০.০০০০.২১২.২৯.০০১.২০.৫১, তািরখ-১৯-১১-২০১৮

         �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর উ�াবন কায ��েম গিতশীলতা আনয়েনর জ� ২০২১-২০২২ অথ � বছেরর জ� িন�-বিণ �ত কম �কত�াগেণর সম�েয়
ইেনােভশন �ম গঠন করা হেলা।
�িমক কম �কত�ার নাম ও পদবী �টিলেফান, �মাবাইল ও ইেমইল ম��
০১) জনাব সি�ব �মার ঘটক

অিতির� মহাপিরচালক (�র�েলটরী)
�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩০১৫৫
�মাবাইল  : +৮৮০১৫৫০১৫১১৯৪
ইেমইল    : sanjib.ghatak@telecomdept.gov.bd 

আ�ায়ক
   (িচফ ইেনােভশন অিফসার)

০২) জনাব �মাঃ মিন��ামান
 উপপিরচালক (ি�েকােয়ি� এেলােকশন)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩১০৬০
 �মাবাইল : +৮৮০১৫৫০১৫৫০১৮
 ইেমইল :manir.zaman@telecomdept.gov.bd

০৩) জনাব �মাঃ ��ল ��স
 উপপিরচলক (লাইেসি�ং)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩০৯৭৭
 �মাবাইল : +৮৮০১৫৫০১৫১৩৪৬
 ইেমইল :ruhul.quddus@telecomdept.gov.bd

সদ�

০৪) জনাব সাধন �মার দাস
 উপপিরচালক (আইিস� বা�বায়ন)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩০৬৫৫
 �মাবাইল : +৮৮০১৫৫০১৫১৩৬৮
 ইেমইল :sadan.das@telecomdept.gov.bd

সদ�

০৫) জনাব �ক.এম আিত�র রহমান
  উপপিরচালক (�িশ�ণ)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩১০৫৯
  �মাবাইল  : +৮৮০১৫৫০১৫১৪২৩
  ইেমইল    :atikur.rahman@telecomdept.gov.bd

সদ�
  (িবক� �ফাকাল পেয়�)

০৬) জনাব িশিরন আ�ার
উপপিরচালক (�ািরফ)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩১০১০
 �মাবাইল   : +৮৮০১৫৫০১৫১৪২৯
 ইেমইল :shirin.akhter@telecomdept.gov.bd

�ফাকাল পেয়�

০৭) জনাব �মাঃ শাহী�ল হাসান
সহকারী পিরচালক (বােজট)

�টিলেফান : +৮৮০২৯৮৩১১৮৮
  �মাবাইল   : +৮৮০১৬৭২০০১১২২
 ইেমইল :shahinul.hassan@telecomdept.gov.bd

সদ�

ইেনােভশন �েমর কায �পিরিধ :-
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০১) অিধদ�েরর �সবা �দান �ি�য়া সহজীকরণ ও কােজর আভ��রীণ ��ি�য়ায় �নগত পিরবত�ন আনয়ন।
০২) অিধদ�েরর ইেনােভশন কায ��েমর বািষ �ক কম � পিরক�না �ণয়ন, যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �হণ ও বা�বায়েনর �েয়াজনীয় পদে�প
�হণ।
০৩) �িত মােস �েমর সভা অ��ান, পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা এবং মািসক সম�য় সভায় উপ�াপন।
০৪) �িত বছর ৩১ জা�য়ারীর মে� �ব �বত� বছেরর এক� �ণ �া� বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন, মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ ও অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট
�কাশ। 

১১-৪-২০২১
�মাঃ মহিস�ল আলম

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

ইেমইল:
mohsin.alam@telecomdept.gov.bd

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.২৯.০০১.২০.৯১/১(৩৫) তািরখ: ২৮ �চ� ১৪২৭

১১ 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 িনিমে�)
৬) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ-১ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৭) সহকারী পিরচালক, বােজট শাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র, �তজগ�ও, ঢাকা।
৮) অিফস কিপ।

১১-৪-২০২১
আহা�দ উ�াহ
উপপিরচালক


