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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
পিরক�না ম�ণালয় 
পিরক�না িবভাগ 
�শাসন-২ শাখা 

www.plandiv.gov.bd

�ারক ন�র: ২০.০০.০০০০.৩০৩.০৬.২৭.১৪-১১২ তািরখ: 
১২ �ফ�য়াির ২০২০

২৯ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: বাংলােদশ ই-গভন �েম� ইআরিপ (২য় সংেশািধত) �কে�র জ� পিরক�না কিমশন ক� �ক �ফাকাল পেয়� মেনানয়ন �সে�

��: ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ এর প� নং-৫৬.০১.০০০০.০০৬.১৫.০০৫-১১৫৪, তািরখ: ২৯/০১/২০২০
      

           উপ�� িবষয় ও �ে�া� পে�র  বাংলােদশ ই-গভন �েম� ইআরিপ (২য় সংেশািধত) �কে�র অধীেন আইিস� িবভােগর ৬� সং�া এবং পিরক�না
িবভাগ, পিরক�না কিমশন, এনএিপিড ও িবআইডএস সহ �মাট ১০ � �িত�ােনর জ� ০৯ � মিডউল উ�য়নাধীন আেছ। ইআরিপ �কে�র মা�েম উ�য়ন�ত
ইনেভ�ির মিডউল� ইমি�েম�শেন সহায়তা �দােনর জ� পিরক�না কিমশেনর কম �রত  ০৩ (িতন) জন �ফাকাল পেয়� কম �কত�া িহেসেব অংশ�েণর জ�
পিরক�না িবভােগর িনে�া� কম �কত�াগন�ক  িনেদ �শ�েম মেনানয়ন �দান করা হেলাঃ

১।  জনাব �মাহা�দ আেনায়ার উি�ন
উপ�ধান
কায ��ম িবভাগ, পিরক�না কিমশন। 

�ফানঃ ৯১২৭১৩৮
�মাবাইলঃ  ০১৭৪৫৮২১৫৫৯
ই-�মইলঃ dc.aiec.pd@plancomm.gov.bd
               anwaruddin71@gmail.com

০২।  জনাব �মাঃ ফরহাদ িসি�ক
 উপপধান
 সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ, পিরক�না কিমশন।

�ফানঃ৯১১৫৯৫২ 
 �মাবাইলঃ০১৭৫৫৬১৫২৭০ 
 ই-�মইলঃdc.mpp.ged@plancomm.gov.bd 
                  forhadsiddique@yahoo.com 

০৩।  �বগম ইসরাত জাহান ইরা
সহকারী ��া�ামার
আইিস� �সল, পিরক�না িবভাগ।

�ফানঃ  ৯১৮০৯৮৪
�মাবাইলঃ  ০১৭৩০৭২২৪৬৬
ই-�মইলঃ ap@plandiv.gov.bd

১২-২-২০২০

িসিনয়র সিচব 
ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ

�মাছা: �জস�ন নাহার
উপসিচব

�ফান: ৯১১৮০৫৪
ইেমইল: ds.admin2@plandiv.gov.bd

�ারক ন�র: ২০.০০.০০০০.৩০৩.০৬.২৭.১৪-১১২/১(৮) তািরখ: ২৯ মাঘ ১৪২৬

১২ �ফ�য়াির ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) অিতির� সিচব (�শাসন), �শাসন অ�িবভাগ, পিরক�না িবভাগ
২) �ধান, কায ��ম িবভাগ (�ধান)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন
৩) �ধান, সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ (�ধান)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন



2/18/2020 ডাক (১৫) | অিফস ব�ব�াপনা

https://plandiv.nothi.gov.bd 2/2

৪) ��সিচব (�শাসন), �শাসন অ�িবভাগ, পিরক�না িবভাগ
৫) উপ-�ধান, �িষ, িশ� ও শি� এবং সম�য় অ�িবভাগ, পিরক�না কিমশন
৬) উপ-�ধান, মাি� �স�রাল ই��জ ও সম�য় উইং, পিরক�না কিমশন
৭) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, সিচেবর দ�র, পিরক�না িবভাগ
৮) সহকারী ��া�ামার, ই-সািভ �স শাখা, পিরক�না িবভাগ

১২-২-২০২০

�মাছা: �জস�ন নাহার 
উপসিচব


