
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

আইিসিট শাখা 
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ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১৫.০৩.০০২.১৭.৪৩ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০১৯

২৩ ফা নু ১৪২৫

িবষয়: সবাসবা  সহজীকরণসহজীকরণ  িটমিটম  পনুগঠনপনুগঠন  সেসে ।।
উপযু  িবষেয়র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, নাগিরক সবা দান ি য়া ততরকরণ, সহিজকরেণর প া
উ াবন এবং এ সং া  পিরক না ণয়েনর লে  এই পিরদ েরর " সবা সহজীকরণ িটম" িন েপ পনুগঠন করা
হেলাঃ

িমকিমক নামনাম//পদিবপদিব িটেমিটেম  অব ানঅব ান যাগােযাগযাগােযাগ

১ অিতির  পিরচালক িটম ধান
ইেমইলঃ addirector@doga.gov.bd
ফানঃ ০২-৯৫৪৫৮৭১
মাবাইলঃ ০১৭১১২৩১২৩৪

২ জনাব মাহা দ ফা ল ইসলাম
উপ-পিরচালক সদ

ইেমইলঃ dd2@doga.gov.bd
ফানঃ ০২-৯৫৪০৩১৬
মাবাইলঃ ০১৭১৫৩০৪১৮৬

৩ জনাব রােশদ আহাে দ সাদী
উপ-পিরচালক সদ

ইেমইলঃ dd4@doga.gov.bd
ফানঃ ০২-৯৫৪০৩৫৬
মাবাইলঃ ০১৭১১৩৮৪৬০৭

৪ জনাব মা ল আলম
সহকারী পিরচালক সদ

ইেমইলঃ ad3@doga.gov.bd
ফানঃ ০২-৯৫৪৯১৭১
মাবাইলঃ ০১৭২৩০০৮১৮৮

৫
জনাব আব াহ-আল- নামান
সহকারী পিরচালক সদ

ইেমইলঃ ad5@doga.gov.bd
ফানঃ ০২-৯৫৪৬৩১১
মাবাইলঃ ০১৬৭৮৭১১৫৯১

৬
জনাব মাঃ লুৎফর রহমান
সহকারী পিরচালক ফাকাল পেয় ট কমকতা

ইেমইলঃ ad6@doga.gov.bd
ফানঃ ০২-৯৫৪৬৩১০
মাবাইলঃ ০১৭৩৫৯৪০৪৩৪

উপযু  তথ ািদ পরবতী কাযােথ এতৎসে  রণ করা হেলা।

৭-৩-২০১৯

িবতরণ :
১) অিতির  পিরচালক, অিতির  পিরচালেকর দ র, 
সরকারী আবাসন পিরদ র
২) উপ-পিরচালক (সকল)
৩) সহকারী পিরচালক (সকল)

আ ু া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৩১১
ইেমইল: ictsec@doga.gov.bd

২৩ ফা নু ১৪২৫. ১



ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১৫.০৩.০০২.১৭.৪৩/১(৫) তািরখ: ২৩ ফা নু ১৪২৫
০৭ মাচ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, সরকারী আবাসন পিরদ র
২) যু সিচব, ই-গভেন  অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৩) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ সিচব এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ
৪) সিচব সম য় ও সং ােরর একা  সিচব, সিচব, সম য় ও সং ার-এর দ র, মি পিরষদ
িবভাগ
৫) উপসিচব, ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ

৭-৩-২০১৯

িজ.এম. বাবর আলী 
অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক

. ২


