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

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
ইউএসওএফ �ব�াপনা 

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

 

 

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.০৯.০০২.১৮.১৭৩ তািরখ: 
০৭ নেভ�র ২০২১

২২ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: সংসদ সং�া� কায �াবলী স�াদেনর জ� কাউি�ল অিফসার/কাউি�ল সহকারী িনেয়াগ ও ত�েদর ত�ািদ ��রণ।
��: ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর �ারক: ১৪.০০.০০০০.০০১.০৯.০০২.২০.৩৯৫, তািরখ: ০৪/১১/২০২১ ি�ঃ।
     

উপ� �� িবষয় ও �ে�া� �ারেকর পিরে�ি�েত একাদশ জাতীয় সংসেদর প�দশ অিধেবশন চলাকালীন সংসদ সং�া� কায �াবিল স�াদেনর জ�

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর িনে�া� কম �কত�া/কম �চারীগণেক ত�েদর িনজ দািয়ে�র অিতির� দািয়� িহেসেব যথা�েম কাউি�ল অিফসার এবং

কাউি�ল সহকারী িহেসেব িনেয়াগ �দান করা হেলাঃ 
�
:
নং
:

নাম ও পদিব অিপ �ত দািয়� �টিলেফান/�মাবাইল ন�র ও ই-�মইল �কানা আবািসক �কানা

১
।
ফারহানা ইসলাম, উপপিরচালক
(ইউএসওএফ �ব�াপনা),
িডও�।

কাউি�ল অিফসার    ০১৫৫০১৫১৩৬৫
  e-mail:

farhana.islam@telecomdept.gov.bd

১০/এ, �ট ১৫, ��াট এ১, �ীণ
�য়ার, �ীণ �রাড, ধানমি�, ঢাকা।

২
।
জনাব এস. ওয়ােজদ আলী,
উপপিরচালক (অ�া� সং�া),
িডও�।

িবক� কাউি�ল অিফসার    ০১৫৫০১৫৫০৬০
e-mail: s.wazedali@telecomdept.gov.bd

  
   

িস-২/িস, িব�িসএল অিফসাস �
�কায়াট �ারস, কড়াইল, বনানী,

ঢাকা-১২১৩।

৩
।
জনাব �মাঃ ফরহাদ �হােসন,
  সহকাির পিরচালক (�শাসন),
িডও�।

কাউি�ল সহকারী  ০১৫৫০১৫১৪৭৮ বাড়ী নং-ক-২৪/২, কালাচ�দ�র,
�লশান, ঢাকা-১২১২।

৪
।
জনাব �মাঃ ��ল আলম
 �ধান সহকাির, িডও�।

কাউি�ল সহকারী ০১৮১৫২৬৫৯৭৩ ৭/িব-১, আতশখানা �লন, লালবাগ,
ঢাকা।

৭-১১-২০২১
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িবতরণ :
১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) উপসিচব ( �শাসন-১), �শাসন-১ শাখা, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ

�মাঃ কাম��ামান
মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�)

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

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.০৯.০০২.১৮.১৭৩/১(৭) তািরখ: ২২ কািত�ক ১৪২৮

০৭ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) অিতির� মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র [িডও� ওেয়বসাইেট আপেলাডকরেনর �ব�া �হেণর
অ�েরাধ করা হেলা।]
৩) উপপিরচালক, অ�া� সং�া অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৪) জনাব �মাঃ ফরহাদ �হােসন, সহকাির পিরচালক (�শাসন), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৫) জনাব �মাঃ ��ল আলম, �ধান সহকাির, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

৭-১১-২০২১

�মাঃ মিফজ উি�ন 
পিরচালক


