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ারক ন র: ০৯.০০.০০০০.০৭২.০০.০০২.১৮-৭৪০ তািরখ: 
২৫ অে াবর ২০২০

৯ কািতক ১৪২৭

িবষয:় িস েজনিস েজন   চাট ারচাট ার   পিরবী ণপিরবী ণ   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   ওও  িবকিবক   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন  । ।
: মি পিরষদ িবভােগর প  নং- ০৪.০০.০০০০.৮১১.৫৫.০০৩.১৮-১০৭; তািরখ: ৩০ সে র, ২০২০ ি .।

        উপ  িবষেয় ে া  পে র পিরে ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, অথৈনিতক স ক
িবভােগর সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) কাযকরভােব বা বায়ন পিরবী েণর লে  িন বিণত কমকতা য়েক যথা েম
ফাকাল পেয়  কমকতা এবং িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা িহেসেব মেনায়ন দান করা হেলা:

িমকিমক  নংনং নামনাম   ওও  পদবীপদবী ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয় // িবকিবক   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   
কমকতাকমকতা

ফ ানফ ান   ওও  ইই -- মইলমইল

১. জনাব আব ল বাকী
অিতির  সিচব 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ

ফাকাল পেয়  কমাকতা ৯১৮০৭২৩ (অিফস)
০১৭১৫১০৮৩৬৩
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২. জনাব মাঃ সাি র 
িব াস
িসিনয়র া ামার 
অথৈনিতক স ক 
িবভাগ

িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা ৪৮১১৯৮৭৯
০১৬৭৭২৩৭১৭০

s r p@e r d.go v.bds r p@e r d.go v.bd

২৫-১০-২০২০

মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা

মা: আল-আিমন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৪৮১১১৪৪৩
ইেমইল: admin1@erd.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  জনাব মাঃ নাজ ল ইসলাম, িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন শাখা, মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ০৯.০০.০০০০.০৭২.০০.০০২.১৮-৭৪০/১(১৪) তািরখ: ৯ কািতক ১৪২৭
২৫ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ িবভাগ ধান (সকল), অথৈনিতক স ক িবভাগ, ঢাকা। 

১



২) জনাব আব ল বাকী, অিতির  সিচব (এিডিব), অথৈনিতক স ক িবভাগ, ঢাকা
৩) একা  সিচব, সিচেবর দ র , অথৈনিতক স ক িবভাগ, ঢাকা
৪) জনাব মাঃ সাি র িব াস, িসিনয়র া ামার, আইিস  সল, অথৈনিতক স ক িবভাগ, ঢাকা
৫) সিচব ( শাসন)-এর ি গত কমকতা, অথৈনিতক স ক িবভাগ, ঢাকা

২৫-১০-২০২০
মা: আল-আিমন 

িসিনয়র সহকারী সিচব
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