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১৩ কািতক ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

আিথক িত ান িবভােগর িস েজন  চাটার বা বায়ন পিরবী েণর জ  িনে া  কমকতােদর সম েয় িস েজন  চাটার
বা বায়ন পিরবী ণ কিম  িনেদশ েম গঠন করা হ'ল।
  

কমকতার নাম ও পদবী কিম েত অব ান মাবাইল নং ই- মইল

জনাব ঃ র আলী,
সিচব (বািণিজ ক াংক)

আহবায়ক
( ফাকাল পেয়  কমকতা) ০১৭১২-৬৬৩১২৪ jc.cbb@fid.gov.bd

মাসা াৎ জাহরা খা ন,
উপসিচব (বােজট) সদ  ০১৭১১-১০৭৭৯১ ds.budget@fid.gov.bd

জনাব কাম ল হক মা ফ ,
উপসিচব (অিভেযাগ িন ি  ও GRS) সদ  ০১৭১২-১৯৩৫৮৫ ds.insurance@fid.gov.bd

জনাব মাহা দ এনা ল হক,
উপসিচব (আইিস  সল) সদ  ০১৭১৭-০০৫০৩৪ ds.mra@fid.gov.bd

জনাব মাঃ গালাম মা ফ া,
 উপসিচব (এসিড িজ)

সদ  সিচব
(িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা) ০১৭১৭-০০৬০৩৪ ds.sb2@fid.gov.bd

২২ ।   ।    কিম রকিম র   কাযপির িধকাযপিরিধ ::   
ক)  কিম  দবভােব (Randomly) সংি  িবভােগর িবিভ  শাখা/অিধশাখার ১০  প / সবা িস েজন  চাটার অ যায়ী

দান করা হেয়েছ িকনা তা পিরবী ণ করেব;  
খ)  সবা সং া  া  অিভেযাগ ৩০ (ি শ) কাযিদবেসর মে  িন ি  এবং এত সং া  িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রণ
করেব; 
গ) কিম  কমপে  িত অথ বছের  পিরবী ণ িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রণ করেব;             
ঘ)  কিম  েয়াজেন সদ  কা-অ  করেত পারেব।

২৯-১০-২০২০
মাহা দ সিফউল আলম

উপসিচব
ফান: ৯৫৫৯১০৯

ইেমইল: ds.admin@fid.gov.bd
১



ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.১৮.০০৫.১৯.১৮৪/১(৮) তািরখ: ১৩ কািতক ১৪২৭
২৯ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ।
২) অিতির  সিচব, শাসন, ও সম য় অ িবভাগ, আিথক িত ান িবভাগ।
৩) জনাব ঃ র আলী, সিচব, আিথক িত ান িবভাগ।
৪) মাসা াৎ জাহরা খা ন, উপসিচব, আিথক িত ান িবভাগ।
৫) জনাব কাম ল হক মা ফ, উপসিচব, আিথক িত ান িবভাগ।
৬) জনাব মাঃ গালাম মা ফা, উপসিচব, আিথক িত ান িবভাগ।
৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, আিথক িত ান িবভাগ (মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৮) জনাব মাহা দ এনা ল হক, উপসিচব, আইিস  সল, আিথক িত ান িবভাগ, (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

২৯-১০-২০২০
মাহা দ সিফউল আলম

উপসিচব
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