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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 ।।

: ত  ও যােগােযাগ ি  িবভােগর ২৪-০৮-২০২১ তািরেখর ৫৬.০১.০০০০.০২৭.০৭.০০১.১৭(অংশ-১)৩৬৯৪
নং প ।

      উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর আওতায় বা বায়নাধীন ইনেফা-সরকার ৩য় পযায়
কে র িড় াম জলার িবিভ  ইউিনয়েন ািপত  Point of Presense (PoP) Point of Presense (PoP)  থেক ইউিনয়ন িডিজটাল

স াের ই ারেনট সংেযােগর ত য়ন িনে া ভােব মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ
করা হেলা। 

.নং উপেজলার নাম ইউিনয়েনর নাম ইউিডিস উে া ার নাম মাবাইল ন র ম
১ ড় াম সদর যা া র মা: ম ল হক 01779546192

সংেযাগ দান করা হেয়েছ

২

 রাজারহাট

ঘিড়য়ালডা া নীল চ  মাহ 01723313804
৩ চািকরপশার িদপক মার মহ 01723269716

 ৪ িছনাই মা: আ ল আউয়াল িময়া 01717729728
৫ নািজম ান মা: মা ন-অর-রশীদ 01768288313
৬ িব ান মা: শাহজীব সরকার 01737633800
৭ রাজারহাট িলটন মার রায় 01723998193
৮

লবাড়ী

কািশ র মা: িসরা ল ইসলাম 01713716288
৯ নাওডা া মা: ল দা 01737358505

১০ লবাড়ী মা: নিবউল ইসলাম 01726825786
১১ বড়িভটা মা: হিববর রহমান 01724914130
১২ ভা ােমাড় মা: আ স সালাম াপারী 01734187014
১৩ িশ লবাড়ী মা: মিম ল ইসলাম 01719361005
১৪

 নােগ রী

চা াটা মা: নািসর উি ন 01734685525
১৫ কািলগ মা: আশরা ল আলম 01723797947
১৬ কদার মা: জ ল ইসলাম 01710221415
১৭ নওয়াশী মা: িছি র রহমান 01751429573
১৮ ব েভরখাস মা: মাহা র রহমান 01737130681
১৯ বামনডা া মা: এনা ল হক 01740349864
২০ ব বাড়ী মা: আ ল ওয়া দ 01746956834
২১ িভতরব পম দব 01751405456
২২ রামখানা আ  জাফর মা: ঈসা 01728970373
২৩ রায়গ মা: ফজ ল কিরম 01734685284

১



২৪ সে াষ র মা: সাখাওয়াত হােসন 01788619187

২৫ হাসনাবাদ মা: আশরাফ আলী 01727914271
২৬

ামারী

আ ারীরঝাড় মা: মিফ ল হক 01740961683
২৭ চর ামারী মা: জাহাংগীর আলম 01722257819
২৮ জয়মিনরহাট মা: জামাল উি ন 01734220655
২৯ িতলাই মা: আ ল কিরম 01744952083 সংেযাগ দান করা হয়িন
৩০ পাইেকরছড়া মা: হািফ র রহমান 01729984512 সংেযাগ দান করা হয়িন
৩১ পাথর িব মা: িমজা র রহমান 01761069995

সংেযাগ দান করা হেয়েছ৩২ ব েসানাহাট মা: আসা ামান রিন 01713736308
৩৩ বলিদয়া মা: আল হলাল খান 01737131011
৩৪ ামারী মা: শখ ফিরদ 01767332319
৩৫ িশল িড় মা: রিফ ল ইসলাম 01774525788 সংেযাগ দান করা হয়িন

২৬-৮-২০২১

ক  পিরচালক (অিতির  সিচব) ইনেফা-সরকার ৩য় 
পযায় ক  ত  ও যাগােযাগ ◌্ি  িবভাগ আইিস  
টাওয়ার, আগার াও, ঢাকা-১২০৭।

মাহা দ রজাউল কিরম
জলা শাসক

ফান: ০৫৮১-৬১৬৪৫(অঃ)
ফ া : ০৫৮১-৬১৬১৪ (বাঃ)

ইেমইল: dckurigram@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৭.৪৯০০.০২৬.০১.০০৭.১৭.১১১/১ তািরখ: ১১ ভা  ১৪২৮
২৬ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র

২৬-৮-২০২১
মাহা দ রজাউল কিরম 

জলা শাসক

২


