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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
ইউএসওএফ �ব�াপনা 

৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৫.০০২.১৮.৫০ তািরখ: 
০৪ �ন ২০২১

২১ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �টিলেযাগােযাগ অিধদ�ের ২০২০-২০২১ অথ �-বছের ��াচার �র�ােরর �শাসিনক অ�েমাদন �দান।
��: ১। ��াচার �র�ার �দান নীিতমালা ২০১৭, বাংলােদশ �গেজট, তািরখ: ০৬.০৪.২০১৭ ি�:।

২। িডও� এর প� �ারক ন�র : ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৫.০০২.১৮-৪৭ , তািরখ : ০১.০৬.২০২১ ি�:।
           গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মি�পিরষদ িবভােগর ��াচার �র�ার �দান নীিতমালা ২০১৭ এর আেলােক �পশাগত �ান ও দ�তা,

সততার িনদশ �ন, িনভ �রেযা�তা ও কত��িন��া, ��লােবাধ, সহকম�েদর সংেগ আচরণ, �সবা�হীতার সংেগ আচরণ, �িত�ােনর িবিধ-িবধােনর �িত

��াশীলতা, সম�য় ও �ন��দােনর �মতা, ত� ��ি� �বহাের পারদিশ �তা, �পশাগত,�া�� ও পিরেবশ িবষয়ক িনরাপ�া সেচতনতা, �� �হেণর

�বণতা, উ�াবন চচ �া, বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়েন তৎপরতা, �সা�াল িমিডয়া �বহার, ��েণািদত ত� �কােশ আ�হ, উপ�াপন দ�তা, ই-

ফাইল �বহাের আ�হ, অিভেযাগ �িতকাের সহেযািগতা, ম�ণালয়/িবভাগ/অ�া� রা�ীয় �িত�ান/দ�র/সং�া ক��ক ধায ��ত অ�া� কায ��ম

িবষয়ক �চেকর িবপরীেত সেব �া� ন�র পাওয়ায় �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ��াচার �র�ার কিম�র �পািরেশর িভি�েত ২০২০-২১ অথ �-বছের

িনে�া� কম �চািরেদরেক ��াচার �র�ার �দান করা হেলা । 

�িম
ক

নাম ও পদিব �র�ােরর মান

১। জনাব �মাঃ শির�র রহমান, উপপিরচালক (আই�ইউ), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র। এক মােসর �ল �বতেনর সমপিরমান অথ � ও এক�
সা� �িফেকট ।

২। জনাব খ�কার হািব�ল হক, উ�মান সহকাির, �শাসন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ
অিধদ�র।

এক মােসর �ল �বতেনর সমপিরমান অথ � ও এক�
সা� �িফেকট ।

            ২। উ� �র�ােরর অথ � �টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর ২০২০-২১ অথ �-বছরর  রাজ� বােজট হেত সং�লান করেত হেব । 

৪-৬-২০২১

িবতরণ :
১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) �ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া, তার ও �রালাপনী, �স�ন বািগচা , 

�মাঃ মহিস�ল আলম
মহাপিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ�া�: +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০
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ঢাকা ।
৩) পিরচালক, অথ � অ�িবভাগ, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৪) উপপিরচালক, আই�ইউ অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ 
অিধদ�র [িডও�র ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধ করা হেলা]
৬) জনাব খ�কার হািব�ল হক, উ�মান সহকাির, �শাসন অিধশাখা,, 
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

ইেমইল:
mohsin.alam@telecomdept.gov.bd

৪-৬-২০২১
�মাঃ মিফজ উি�ন 

পিরচালক


