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ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১২.৩১.০০৭.১৯.১০৮ তািরখ: 
১৮ সে র ২০১৯

৩ আি ন ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

আিথক িত ান িবভােগর গত ১০ এি ল ২০১৯ তািরেখর ৫৩.০০.০০০০.২১১.১৮.০০১.১৮-২৬৫ ন র
অিফস আেদশমেূল গিঠত এ িবভােগর "বািষক কমস াদন চুি " (এিপএ) এর কমপিরক না ণয়ন,
বা বায়ন, পিরবী ণ ও মলূ ায়ন িবষয়ক এিপএ িটম িনে া ভােব গঠন/পনুগঠন করা হেলা:

িমক কমকতার নাম পদবী িটেম 
অব ান

টিলেফান/ মাবাইল ই- মইল

১ জনাব এ.িব.এম ল 
আজাদ

অিতির  
সিচব

িটম 
ধান

৯৫৭৬০১২
০১৭৪২-৭৪৭৭৭৮

addlsecy.admin@fid.gov.bd

২ খসানা হািসন যু সিচব ফাকাল 
পেয় ট

৯৫৫৪৯৪০
০১৫৫২-৩১৯২৮৫

js.cb@fid.gov.bd

৩ জনাব মঃু র আলী যু সিচব সদ ৯৫৭৪০০২
০১৭১২-৬৬৩১২৪

js.cbb@fid.gov.bd

৪ জনাব মাঃ সাঈদ তবু উপসিচব সদ ৯৫৮৪৯৬৬
০১৭১২-২২২৬১৮

ds.service@fid.gov.bd

৫ মাসা াৎ জাহরা 
খাতনু

উপসিচব সদ ৯৫১৩৫০০
০১৭১১-১০৭৭৯১

ds.training@fid.gov.bd

৬ জনাব মাহা দ 
ইফেতখার হােসন

উপসিচব সদ ৯৫৮৪৯৬৬
০১৭১৫-০৪৭৭০০

ds.insurance@fid.gov.bd

৭ জনাব মাঃ জহাদ 
উি ন

উপসিচব সদ ৯৫৭৪০১০
০১৯১২-৫২০০১৮

ds.cm@fid.gov.bd

৮ জনাব ফয়সল আহমদ এসিপও সদ ৯৫৪৬৩৩৩
০১৭৭১-৭৭৮৮৮৮

budget@fid.gov.bd

৯ জনাব আিজজুর রহমান সহকারী 
সিচব

সদ ৯৫৭৬০১৩
০১৭১১-০২৫৬৫৭

as.sb2@fid.gov.bd

১০ জনাব মাহা দ সিফউল 
আলম

উপসিচব সদ  
সিচব

৯৫৫৯১০৯
০১৭১৮-৬২১৮০১

admin@fid.gov.bd

কিমিটর কাযপিরিধ িন প:
ক)  আিথক িত ান িবভােগর বািষক কমস াদন চুি  ণয়ন, বা বায়ন, পিরবী ণ ও হালনাগাদকরণ; 
খ)  আিথক িত ান িবভােগর বািষক কমস াদন চুি  বা বায়ন এবং এর ল মা া অজেনর িবষয়

১



তদারকী, পিরবী ণ ও সম য় সাধন;
গ)  বািষক কমস াদন চুি  সং া  িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ ও অ া  সং ার সে  যাগােযাগ,
সম য় সাধন এবং এ সং া  িতেবদন রণ িনি তকরণ;
ঘ)  বািষক কমস াদন চুি  সং া  িবষেয় কমকতা/কমচারীেদর দ তা উ য়ন; 
ঙ)  আিথক িত ান িবভােগর বািষক কমস াদন চুি  বা বায়ন সং া  িটম মােস অ ত একবার সভায়
িমিলত হেবন এবং সভার কাযিববরণী মি পািরষদ িবভােগর সম য় ও সং ার ইউিনেট রণ করেবন; 
চ)  িটমিট এতদসং া  কায ম রাি ত ও মিনটিরং করার লে  নতুন সদ  কা-অ  কের একািধক
সাব-িটম গঠন করেত পারেব; এবং
ছ)  গিঠত এিপএ িটেমর যাবতীয় কায ম শাসন ও সম য় অ িবভাগ হেত গহৃীত হেব।

১৮-৯-২০১৯

মাহা দ সিফউল আলম
উপসিচব

ন র:
৫৩.০০.০০০০.২১২.৩১.০০৭.১৯.১০৮/১(১১৬)

তািরখ: ৩ আি ন ১৪২৬
১৮ সে র ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ 
২) অিতির  সিচব (সকল), আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয়।
৩) মহাপিরচালক, গভেন  ইেনােভশন ইউিনট, ধানম ীর কাযালয়, পরুাতন সংসদ ভবন, তজগাঁও,
ঢাকা।
৪) উপসিচব, শাসন ও কল াণ শাখা, আিথক িত ান িবভাগ
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, আিথক িত ান িবভাগ
৬) আিথক িত ান িবভােগর সকল কমকতা।
৭) আিথক িত ান িবভােগর আওতাধীন সকল িত ান।

১৮-৯-২০১৯

মাহা দ সিফউল আলম
উপসিচব

২


