
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

বাাংলাদেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তযপক্ষ 

বনবন্ধন ও সহায়তা- ববদেবশক বাবণজয অবধশাখা 

প্লট নাং-ই-৬/বব, আগারগাঁও, শশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

নাং: ০৩.২১৯.৩৪৪.০০.০০.৭২৫.২০১৬ (অাংশ-৯)-1287                              তাবরখ:  13/01/২০২2 বি: 

     সভার ববজ্ঞবি 

বাাংলাদেদশ ববদেবশ শকাম্পাবন/প্রবতষ্ঠাদনর শাখা, বলয়াদজাঁ ও প্রবতবনবধ অবিস স্থাপদনর অনুমবত এবাং এ সকল 

প্রবতষ্ঠানসহ অন্যান্য সরকারী ও শবসরকারী প্রবতষ্ঠাদন বনদয়াবজত ববদেবশ নাগবরকদের অনুকূদল কম যানুমবত প্রোদনর বনবমত্ত 

গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কবমটির 319তম সভা আগামী 16/01/২০২2 তাবরখ শরাজ রবববার (সময়: বিকাল 3:00 ঘটিকা) 

বাাংলাদেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তযপক্ষ-এর বনব যাহী সেস্য জনাব শমাহবসনা ইয়াসবমন (অবতবরক্ত সবিব) এর সভাপবতদে 

অনলাইদন (ভার্চযয়াল পদ্ধবত) অনুবষ্ঠত হদব। এ সভার অনলাইন বলাংক র্থাসমদয় শপ্ররণ করা হদব। 

০২।  উক্ত সভায় র্থাসমদয় অনলাইদন সাংযুক্ত শথদক সভার আদলািনা ও বসদ্ধান্ত গ্রহণ কার্ যক্রদম অাংশগ্রহদণর জন্য 

বনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা।  

 

                 
               (শমা: আবরফুল হক) 

                   পবরিালক  

                                                                  শিান: 44826764 

ই-শমইল: dir.rifc@bida.gov.bd 

 

ববতরণ: কার্ যাদথ য (শজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 
 

১. যুগ্মসবিব, সুরক্ষা শসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা। 

[দৃঃআৃঃ বমজ সাগবরকা নাসবরন, উপসবিব, সুরক্ষা শসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়] 

২. যুগ্মসবিব (প্রশাসন), বশল্প মন্ত্রণালয়, বশল্প ভবন, ৯১, মবতবিল বা/এ, ঢাকা। 

[দৃঃআৃঃ উপসবিব (প্রশাসন)] 

৩. মহাপবরিালক (আন্তজযাবতক বাবণজয, বববনদয়াগ ও প্রযুবক্ত), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শসগুনবাবগিা, ঢাকা । 

[দৃঃ আৃঃ বমজ রুবাইয়াত ববনদত নাজমুল, সহকারী সবিব] 

৪. সেস্য (কর প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব শবার্ য শসগুন বাবগিা, ঢাকা 

[দৃঃ আৃঃ জনাব শমাৃঃ শমদহেী হাসান, বিতীয় সবিব (কর বববধ)] 

৫. মহাব্যবস্থাপক (এিইআইবর্), বাাংলাদেশ ব্যাাংক, প্রধান কার্ যালয়, মবতবিল বা/এ, ঢাকা। 

[দৃঃআৃঃ জনাব এএসএম সাহাব উবিন, বর্বজএম] 

৬. সেস্য (আইবপ), বাাংলাদেশ রিাবন প্রবক্রয়াকরণ এলাকা কর্তযপক্ষ, বাড়ী # ১৯/বর্, সড়ক # ৬, ধানমবি আ/এ, ঢাকা। 

[দৃঃআৃঃ বমজ শমাছাম্মাৎ মাশহুরা খানম তুবহন, ব্যবস্থাপক] 
[ 

 

অনুবলবপৃঃ (সেয় অবগবত ও কার্ যাদথ য ): 

 

১. বনব যাহী সেস্য-৩, বাাংলাদেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তযপক্ষ, ঢাকা। 

২. সবিব, বাাংলাদেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তযপক্ষ, ঢাকা। 

৩. বনব যাহী শিয়ারম্যান মদহােদয়র একান্ত সবিব,বাাংলাদেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তযপক্ষ, ঢাকা। 

(বনব যাহী শিয়ারম্যান মদহােদয়র সেয় অবগবতর জন্য)। 

৪. শপ্রাগ্রামার, বাাংলাদেশ বববনদয়াগ উন্নয়ন কর্তযপক্ষ, ঢাকা (সভা অনুষ্ঠাদনর পূব যবতী বেন ও সভার বেন বনরবববিন্ন ইন্টারদনট 

সুববধা বনবিতকরণ এবাং শনাটিশটি ওদয়বসাইদট প্রেশ যদনর  অনুদরাধসহ)। 

 

বববনদয়াগ অগ্রাবধকার 

mailto:dir.rifc@bida.gov.bd

