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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

অথ � ম�ণালয় 

আিথ �ক �িত�ান িবভাগ 

�শাসন ও কল�াণ শাখা 
www.fid.gov.bd

 

 

ন�র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.১৯.০০১.২০.৪২ তািরখ: 

২৪ �ফব্�য়াির ২০২১

১১ ফাল্�ন ১৪২৭

অিফস আেদশ
                আিথ �ক �িত�ান িবভােগর কায ��ম সুষ্ঠ�  সম�েয়র লে�� অিতির� সিচব পয �ােয় কম �কত�ােদর ইেতাপূেব � �দ�
কম �ব�ন সং�া� অিফস আেদশ সংেশাধনপূব �ক িবিভ� অনুিবভাগ ও অন�ান� কায ��েমর দািয়�ভার িনেদ�শ�েম
িন�বিণ �তভােব পুনব ��ন করা হ’ল:

�.

 

কম �কত�ার নাম ও
পদবী 

অনুিবভাগ এবং অন�ান� অিপ �ত দািয়�  িবক� কম �কত�া

১।  জনাব অির�জৎ �চৗধুরী
অিতির� সিচব

(১) �ক� ব�ব�াপনা
(২) বািণ�জ�ক ব�াংক
(৩) সামা�জক িনরাপ�া �কৗশল
(৪) আইিস�ট
(৫) আিথ �ক �িত�ান
[িপেকএসএফ, এসিডএফ, বাংলােদশ এন�জও
ফাউে�শন, িবএমিডএফ, �ামীণ ব�াংক, সািবনেকা, ইউিবেকা]

জনাব এ.িব.এম �হ� ল
আজাদ
অিতির� সিচব

২।  জনাব এ.িব.এম �হ� ল
আজাদ
অিতির� সিচব

(১) �শাসন ও সম�য়
(�শাসন, �সবা, �িশ�ণ ও শ�ৃলা, বােজট ও সম�য়)

(২) �ক�ীয় ব�াংক
(৩) িল�টেগশন
(৪) বািষ �ক কম �স�াদন চ� �� (APA)

জনাব অির�জৎ �চৗধুরী
অিতির� সিচব

৩।  জনাব আ�লু�াহ হা�ন
পাশা
অিতির� সিচব

(১) বীমা
(২) নীিত ও আিথ �ক �েণাদনা
(৩) অিভেযাগ িন�ি� ও GRS

(৪) এসিড�জ (SDG)

(৫) Ease of Doing Business 

জনাব �মাঃ হা�ন অর
রিশদ �মা�া
অিতির� সিচব

৪।  জনাব �মাঃ হা�ন অর
রিশদ �মা�া
অিতির� সিচব

(১) অিডট (বািণ�জ�ক অিডট, অভ��রীণ ও বিহঃিনরী�া)
(২) পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন
(৩) িবেশষািয়ত ব�াংক
(৪) �ু�ঋণ �িত�ান ও এমআরএ
(৫) জাতীয় ��াচার �কৗশল

জনাব মিফজ উ�ীন
আহেমদ
অিতির� সিচব

৫।  জনাব মিফজ উ�ীন
আহেমদ
অিতির� সিচব

(১) পু�ঁজবাজার
(িবএসইিস ও িবআইিসএম , এ�েচ� ও আইিসিব)

(২) অব�াংক আিথ �ক �িত�ান (িল�জং �কা�ানী)
(৩) ইেনােভশন
(চীফ ইেনােভশন অিফসার ও ইেনােভশন �টম �ধান)

জনাব আ�লু�াহ হা�ন
পাশা
অিতির� সিচব

২। দািয়��া� কম �কত�ার ছ� �টকালীন/অনুপি�িত/অবত�মােন িবক� কম �কত�া দািয়� পালন করেবন।
৩। এ আেদশ অনিতিবলে� কায �কর হেব।
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২৪-২-২০২১
�মাহা�দ সিফউল আলম

উপসিচব
�ফান: ৯৫৫৯১০৯

ইেমইল: ds.admin@fid.gov.bd

ন�র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.১৯.০০১.২০.৪২/১(১২৯) তািরখ: 
১১ ফাল্�ন ১৪২৭

২৪ �ফব্�য়াির ২০২১

অনুিলিপ-সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� ��রণ করা হ'ল (�জ��তার �মানুসাের নয়): 

১) অিতির� সিচব (সকল), আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) যু�সিচব (সকল), আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপসিচব (সকল), আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, আিথ �ক �িত�ান িবভাগ(িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জন�)।
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব/ সহকারী সিচব (সকল), আিথ �ক �িত�ান িবভাগ।
৬) ��া�ামার, আইিস�ট �সল, আিথ �ক �িত�ান িবভাগ(ওেয়বসাইট এবং ই-নিথেত হালনাগাদকরেণর
অনুেরাধসহ)।
৭) �শাসিনক কম �কত�া/ব���গত কম �কত�া (সকল), আিথ �ক �িত�ান িবভাগ।
৮) ��ষণ/সংযু��েত কম �রত সকল কম �কত�া, আিথ �ক �িত�ান িবভাগ।

২৪-২-২০২১
�মাহা�দ সিফউল আলম

উপসিচব


