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জ ির 
গাপনীয়

ন র: ০৯.০০.০০০০.০৭৬.২৪.২১০.২১-১১৩ তািরখ: 
১০ এি ল ২০২১

২৭ চ  ১৪২৭

াপনাপন
       অথৈনিতক স ক িবভােগর িন বিণত কমকতা- ক ার নােমর পােশ বিণত িমশেন যাগদােনর তািরখ হেত ০৪ (চার)
বছেরর জ  ষেণ িনেয়াগ দান করা হল-

কমকতার নাম ও পদবী ক াডার িনেয়াগ তিমশেনরপদ ও 
িমশেনরনাম

মা: মাহ ল হাসান(৬৩৩০)
সিচব

িবিসএস ( শাসন) ইকনিমক িমিন ার
জািতসংেঘ বাংলােদেশর ায়ী িমশন
িনউইয়ক, রা

২।         িনেয়াগ ত কমকতা সরকাির িবিধ মাতােবক বতন ও ভাতািদ া  হেবন।
৩।         জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব। 

রা পিতর আেদশ েম,

১০-৪-২০২১

ফারজানা ফরেদৗস জামান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৪৮১১২০১৮
ইেমইল: admin5@erd.gov.bd

ন র: ০৯.০০.০০০০.০৭৬.২৪.২১০.২১-১১৩/১(২৪) তািরখ: ২৭ চ  ১৪২৭
১০ এি ল ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২)  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা

১



৩) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়
৪) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়, (সংি  কমকতা, ার ী ও ার সেবা ই স ানেক েয়াজনীয় টৈনিতক
পাসেপাট দােনর অ েরাধসহ)
৫) িসিনয়র সিচব, জািতসংেঘ বাংলােদেশর ায়ী িমশন,িনউইয়ক, রা  ( টৈনিতক াগেযােগ)
৬) মা বর ায়ী িতিনিধ, জািতসংেঘ বাংলােদেশর ায়ী িমশন,িনউইয়ক, রা  ( টৈনিতক াগেযােগ)
৭) সিচব, অথ িবভাগ
৮) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ
৯) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
১০) সিচব, রা পিতর কাযালয়, ব ভবন, ঢাকা
১১)  সিচব, শাসন অিধশাখা, রাজারবাগ, ঢাকা
১২) অিতির  মহা- িলশ পিরদশক (এসিব), রাজারবাগ, ঢাকা
১৩) পিরচালক, আগার াও, ঢাকা
১৪) মহা-পিরচালক, ইিমে শন এ  পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, ঢাকা
১৫) জনাব মা: মাহ ল হাসান, সিচব (পিরিচিত ন র-৬৩৩০)(ইকনিমক িমিন ার পেদ যাগদােনরিনিম  ),
অথৈনিতক স ক িবভাগ, ঢাকা
১৬) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, অথৈনিতক স ক িবভাগ
১৭) ম ীর একা  সিচব, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
১৮)  সিচব, শাসন অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
১৯) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, পররা  ম ণালয়, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
২০) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা
২১) উপসিচব, বােজট ব াপনা অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
২২) িনরী া ও িহসাবর ণ কমকতা, অথৈনিতক স ক িবভাগ, অথৈনিতক স ক িবভাগ
২৩) িসিনয়র া ামার, আইিস  সল, অথৈনিতক স ক িবভাগ
২৪) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( াপন  সরকাির গেজেট কাশ করার জ
অ েরাধ করা হেলা)

২


