
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা 
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ারক ন র: ০৫.৪১.২৬০০.০৪৮.০৬.০৩৫.১৭.৭০ তািরখ: 
২৬ আগ  ২০২১

১১ ভা  ১৪২৮

িবষয:় তত   ওও  যাগােযাগযাগােযাগ   িি   িবভােগরিবভােগর   আওতায়আওতায়  ব া ব ায়নাধ ীনবা ব ায়নাধ ীন   ইনেফ াইনেফ া --সরকারসরকার   ৩য়৩য়  পযায়পযায়   কে রকে র
ইউিনয়েনইউিনয়েন   া িপতািপত   Point of Presense (PoP) Point of Presense (PoP) থেকথেক  ইউ িনয়নইউিনয়ন   িড িজটালিডিজটাল   স ােরস াের
ই ারেনটই ারেনট   সংেযােগরসংেযােগর   ত য়নত য়ন   পপ   রণরণ

: ইনেফা-সরকার ৩য় পযায় ক , বাংলােদশ কি উটার কাউি ল এর ারক ন র:
৫৬.০১.০০০০.০২৭.০৭.০০১.১৭(অংশ-২)-৩৬৯৪ তািরখ: ২৪ আগ  ২০২১

উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর ি েত জানােনা যাে  য, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর আওতায় বাংলােদশ
কি উটার কাউি ল ক ক বা বায়নাধীন ইনেফা-সরকার ৩য় পযায় কে র ২০২০-২০২১ অথবছের  Point ofPoint of
Presense (PoP) Presense (PoP) থেক ঢাকা জলার দাহার/নবাবগ / করানীগ  উপেজলাধীন মাট ১৮  ইউিনয়ন িডিজটাল
স াের ই ারেনট সংেযাগ দান করা হেয়েছ (সং )

 ০২। ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  ত য়ন রণ করা হেলা।

২৫-৮-২০২১

ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), ইনেফা-সরকার ৩য় 
পযায় ক , বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, ত  ও 
যাগােযাগ ি  িবভাগ, আইিস  টাওয়ার, আগার াও, 
ঢাকা

মাঃ শহী ল ইসলাম
জলা শাসক, ঢাকা
ফান: ০২৯৫৫৬৬২৮
ফ া : ০২৯৫৫০০২৮

ইেমইল: dcdhaka@mopa.gov.bd

১



District Upazila Union UDCE Name UDCE Contact No.

ঢাকা ককরানীগঞ্জ কেঘররয়া ক া: শাহাদাে 01722665665

ঢাকা ককরানীগঞ্জ শাক্তা রাজিউল  01819888570

ঢাকা ককরানীগঞ্জ শুভাঢযা রুপ  হাসান সাদ্দা 01714795249

ঢাকা ককরানীগঞ্জ হযরেপুর ক া: দুিজয় হাসান সাগর 01840704400

ঢাকা ককরানীগঞ্জ বাস্তা ক া: রাসসল 01811271435

ঢাকা ককরানীগঞ্জ করারহেপুর ক া: হারুনরু রশীদ 01818390978

ঢাকা কদাহার নাররশা র রািলু  ইসলা 01918869785

ঢাকা কদাহার  াহ দুপুর  ক া: আলআর ন 01821887934

ঢাকা কদাহার নয়াবাড়ী ক াহাম্মদ  াস ু  র য়া 01944777552

ঢাকা কদাহার কুস ুহাটি আবু নাঈ 01711930366

ঢাকা কদাহার সেুারপাড়া রাসশদ  আল 01932438313

ঢাকা নবাবগঞ্জ বক্সনগর  ঈন উজদ্দন  হায়দার 01718485505

ঢাকা নবাবগঞ্জ কশাল্লা ক াকন কঘাষ 01946757116

ঢাকা নবাবগঞ্জ বান্দরুা  স ুন আক্তার  কসা া 01927965711

ঢাকা নবাবগঞ্জ বারুয়া ালী ক া: লুঠফর রহ ান ভূইয়া 01921665404

ঢাকা নবাবগঞ্জ বাহ্রা ক াসসুহল রানা 01923689986

ঢাকা নবাবগঞ্জ যন্ত্রাইল সশুান্ত চন্দ্র  ন্ডল  01713304494

ঢাকা নবাবগঞ্জ রশকারীপাড়া সিল কু ার দাস 01918539755


