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িবষয়: �লনা ও বিরশাল িবভােগর িনধ �ািরত �জলা ও উপেজলাস�েহ �িসিব এর �াকেসল কায ��ম ��ভুােব পিরচালনার �ােথ � 

কম �কত�া মেনানয়ন 

 

িব��াপী কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�াবজিনত কারেণ �া��িবিধ �মেন ��িডং করেপােরশন অব বাংলােদশ এর �াকেসল কায ��ম 

পিরচালনা করার লে�� �লনা ও বিরশাল িবভােগর আওতাধীন িনধ �ািরত �জলা ও উপেজলাস�েহ চলমান িব�য় কায ��ম 

িনয়িমতভােব পিরবী�ণ, পিরদশ �ন ও উ�ুত সম�া িনরসেনর িনিমে� বািণজ� ম�ণালেয়র িন�বিণ �ত কম �কত�ােক িনেদ �শ�েম 

দািয়� �দান করা হেলা:   

 

কম �কত�ার নাম কম �কত�ার পদবী �মাবাইল ন�র 
জনাব আশা�র রহমান িসিনয়র সহকারী সিচব (অবা-১), বািণজ� ম�ণালয় ০১৭১৬১৫৪০২০ 
 

কায �পিরিধ: 

 িবভাগীয় কিমশনার, �িলশ কিমশনার, সংি�� �জলা �শাসকগণ এবং ঊ��তন কায �িনব �াহী, আ�িলক কায �ালয়, 

��িডং করেপােরশন অব বাংলােদশ, ২১-২২, �কিডএ বা/এ, �লনা এর  সােথ সাব ��িণক �যাগােযাগ �রেখ িব�য় 

কায ��ম ��ুভােব স�াদেনর �ব�া �হণ 

 �িসিবর ওেয়বসাইট হেত �িতিদন তািলকা সং�হ�ব �ক িনধ �ািরত �জলা ও উপেজলাস�েহর �াকেসেলর 

িব�য়�ানস�হ িনয়িমতভােব পিরদশ �ন ও পিরবী�ণ কের িবে�তার প� সং�েহর চালান ও িব�য় পিরি�িত 

পয �েব�ণ 

 িনধ �ািরত �জলা ও উপেজলাস�েহর �াকেসেলর িবষেয় �াগ অিফসার িনেয়ােগর িবষেয় সম�য় করা এবং তােদর 

সােথ িনয়িমত �যাগােযাগ র�া করা 

 িব�য়�ানস�েহ ��তা সাধারণেক �কািভড-১৯ িবষয়ক �া��িবিধ �মেন িনধ �ািরত �রে� দ�িড়েয়/অব�ান কের প� 

�েয়র �াপাের উ�ু� করা 

 �াকেসেলর িব�য় �ানস�েহর িনরাপ�া �ব�া পয �েব�ণ এবং �কান িব�প পিরি�িত উ�ব হেল/ স�াবনা থাকেল 

সংি�� ক��পে�র সহেযািগতায় তাৎ�িণক �ব�া �হণ 

 বিণ �ত কম �কত�া �দনি�ন কায ��ম স�েক� িনয়িমতভােব জনাব �মাঃ ওবায়�ল আজম, অিতির� সিচব (আইআই�) 

�ক অবিহত করেবন 

 বিণ �ত কম �কত�া �দনি�ন কম �কাে�র �িতেবদন দািখল করেবন 

 

সং�ি�: �া�মাণ �াকেসল পিরচালনাকারী িডলার ও িব�য়�ােনর তািলকা- ৩ (িতন) ��া 

 

 

জনাব আশা�র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব (অবা-১) 

 বািণজ� ম�ণালয় 



 

অ�িলিপ সদয় �াতােথ �/কায �ােথ � ��রণ করা হেলা (�জ��তার �মা�সাের নয়) 

১. মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 

২. �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়, ঢাকা 

৩. িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ, �রা� ম�ণালয়  

৪. সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়, ঢাকা 

৫. মহাপিরচালক, জাতীয় �ভা�া অিধকার সংর�ণ অিধদ�র 

৬. অিতির� সিচব, আইআই� 

৭. িবভাগীয় কিমশনার, �লনা/বিরশাল 

৮. �িলশ কিমশনার, �লনা �মে�াপিলটন �িলশ 

৯. �চয়ার�ান, ��িডং করেপােরশন অব বাংলােদশ 

১০. �জলা �শাসক, �লনা/ নড়াইল/সাত�ীরা/যেশার/বােগরহাট/িপেরাজ�র 

১১. ��-সিচব (আইআই�-২) 

১২. মাননীয় ম�ীর একা� সিচব [ম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�] 

১৩. সিচেবর একা� সিচব [সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�] 

১৪. ঊ��তন কায �িনব �াহী, আ�িলক কায �ালয়, ��িডং করেপােরশন অব বাংলােদশ, ২১-২২, �কিডএ বা/এ, �লনা  


