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ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১১.০৬.০০১.১৯.২৩৪ তািরখ: 
৩১ ম ২০২০

১৭ জ  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
      মি পিরষদ িবভােগর কমপিরিধর সে  স ৃ  শাসন; সং ার; ক াপািস  ডেভলপেম ; এসিডিজ বা বায়ন ইত ািদ
সং া  ন ন ক  াব (িডিপিপ) ণয়ন/ চলমান ক স েহর ফইজ-২ ণয়েনর লে  মি পিরষদ িবভােগর িনে াি িখত
কমকতাগেণর সম েয় এক  ‘িডিপিপ/ ক  াব ণয়ন কিম ’ িন পভােব গঠন করা হেলা: 
১. ড. মা: গালাম ফা ক, সিচব - আ ায়ক
২. জনাব মা: মা র রশীদ ঞা, উপসিচব                   - সদ
৩. িম  আেয়শা আ ার, উপসিচব                   - সদ
৪. মাছা: মােশদা ফরেদৗস, উপসিচব              - সদ
৫. জনাব তৗিহদ ইলাহী, িসিনয়র সহকারী সিচব       - সদ

২।     বিণত কিম  জ ির িভি েত িডিপিপ ণয়ন বক মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র িনকট দািখল করেবন।  

৩।     িনেদশ েম এ আেদশ জাির করা হেলা।  

৩১-৫-২০২০
হা দ ৎফর রহমান

উপসিচব
ফান: ৯৫১৪৯৯৫

ফ া : ৯৫১২২১৩
ইেমইল:

establishment_sec@cabinet.gov.bd

ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১১.০৬.০০১.১৯.২৩৪/১(৩৬) তািরখ: ১৭ জ  ১৪২৭
৩১ ম ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ
২) অিতির  সিচব (সকল), মি পিরষদ িবভাগ
৩) সিচব (সকল), মি পিরষদ িবভাগ
৪) ড. মাঃ গালাম ফা ক, সিচব, শাসন ও অিভেযাগ ব াপনা অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৫)  সিচব, বােজট-৩ অিধশাখা, অথ িবভাগ

১



৬) জনাব মাঃ মা র রশীদ ঞা, উপসিচব, কমস াদন নীিত ও ায়ণ অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৭) আেয়শা আ ার, উপসিচব, ক  ও গেবষণা অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৮) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৯) মাছা: মােশদা ফরেদৗস, উপসিচব, মি েসবা অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১০) উপসিচব, পিরক না ও বােজট অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১১) জনাব তৗিহদ ইলাহী, িসিনয়র সহকারী সিচব, জলা ািজে িস পিরবী ন শাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ
১৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা, মি পিরষদ িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা
১৪) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১৫) অিফস কিপ/মা ার কিপ/গাড ফাইল

৩১-৫-২০২০
হা দ ৎফর রহমান

উপসিচব
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