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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

সরকাির সবা জনগেণর দারেগাড়ায় কম সমেয়, কম খরেচ ও ভাগাি িবহীনভােব ৗেছ দয়ার লে  বািষক কমস াদন ি র
আবি ক কৗশলগত উে ে র সবা ি য়ায় উ াবনী লক পদে প বা বায়ন সং া  কায েমর আওতায় ম ণালয়/িবভাগ ও
অিধদ র/সং া ক ক কমপে  এক  কের সবা ি য়া সহিজকরণ ও এক  কের অনলাইন সবা চা করেণর িবষয় অ  করা
হেয়েছ। উি িখত কায ম ু, র ও চা েপ বা বায়েনর লে  এ িবভােগর িনে া  কমকতােদর সম েয় “ সবা সহিজকরণ
সং া ” কিম  িনেদশ েম গঠন করা হ’ল;

ম কমকতার নাম পদিব ও কিম েত অব ান মাবাইল ন র ই- মইল এে স
১. জনাব মিফজ উ ীন আহেমদ অিতির  সিচব ও আ ায়ক ০১৫৫২৩৬০৭৭৫ addlsecy.cm@fid.gov.bd
২. ডঃ নািহদ হােসন সিচব ও সদ ০১৮৫৫৬৬৬৬৪০ js.cm@fid.gov.bd
৩. জনাব মাহা দ সিফউল আলম উপসিচব ও সদ ০১৭১৮৬২১৮০১ ds.admin@fid.gov.bd
৪. জনাব মাঃ গালাম মা ফা উপসিচব ও সদ ০১৭১৭০০৫০৩৪ ds.sb2@fid.gov.bd
৫. জনাব মাহা দ এনা ল হক উপসিচব ও সদ  সিচব ০১৯৩৭১৫৭৬২৭ ds.mra@fid.gov.bd

খ) কিম র কাযপিরিধ:
১. ম ণালয়/িবভাগ ও অিধদ র/সং াস হ ক ক হীত এক  সবা সহিজকরণ ও এক  ই- সবা কায ম বা বায়ন সম য় সাধন;
২. িত মােস একবার কিম র সভা আহবান কের সভায় সবা প িত সহিজকরণ এবং ই- সবা কায েমর অ গিত পযােলাচনা এবং
পিরবী ণ;
৩. িত বছর সবা প িত সহিজকরণ ও ই- সবা বা বায়ন িবষয়ক িতেবদন ণয়ন;
৪. কিম  েয়াজেন কান উপ  ি েক সভায় আম ণ জানােত পারেব।

যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

১১-১১-২০২১
মাহা দ সিফউল আলম

উপসিচব
ফান: ৯৫৪৬৭০৮

ইেমইল: ds.admin@fid.gov.bd
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা। 
৩) জনাব মিফজ উ ীন আহেমদ, অিতির  সিচব, আিথক িত ান িবভাগ।
৪) ডঃ নািহদ হােসন, সিচব, আিথক িত ান িবভাগ।
৫) জনাব মাহা দ সিফউল আলম, উপসিচব, আিথক িত ান িবভাগ।
৬) জনাব মাঃ গালাম মা ফা, উপসিচব, আিথক িত ান িবভাগ।
৭) জনাব মাহা দ এনা ল হক, উপসিচব, আিথক িত ান িবভাগ। 
৮) সিচেবর একা  সিচব, আিথক িত ান িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৯) া ামার, আইিস  সল, আিথক িত ান িবভাগ (এ িবভােগর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
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মাহা দ সিফউল আলম
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