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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
অপােরশন-১ শাখা 

www.emrd.gov.bd

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২৬.১৬.০০১.২২.২৮৪ তািরখ: 
২৮ লাই ২০২২

১৩ াবণ ১৪২৯

িবষয:় ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   লেলে   মিনটিরংমিনটিরং  কায মকায ম
ুভােবুভােব   স াদেনরস াদেনর   জজ   উপকিম রউপকিম র   সভাসভা ।।

সভারসভার  না শনা শ  

  ২০২২-২০২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  বা বায়েনর লে  মাসিভি ক পিরেশািধত তল আমদািন সং া
মিনটিরং কায ম ুভােব স াদেনর জ  গ ত উপকিম র আহবায়ক ও ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর সিচব
(পিরক না) মেহাদেয়র সভাপিতে  ভা য়াল সভা আগামী ৩১.০৭.২০২২ তািরখ রিববার র ২.৩০ ঘ কায় িন বিণত
িলংেক অ ি ত হেব:  

Time: 31 July, 2022,  2.30 PM Astana, Dhaka
Meeting ID: 242 963 7481
Pass code: 012022

২। কিম র সকল সদ েক যথাসমেয় ভা য়াল সভায় সং  থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৮-৭-২০২২

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)়:
১) সিচব (পিরক না), ালািন ও খিনজ স দ 
িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) উপসিচব ( শাসন-৩ অিধশাখা), ালািন ও খিনজ 
স দ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ােনজার (এমআইএস) বাংলােদশ পে ািলয়াম 
কেপােরশন।

শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন
উপসিচব

ফান: ৫৫১০০২৭১
ইেমইল: dsop1@emrd.gov.bd
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ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২৬.১৬.০০১.২২.২৮৪/১(৪) তািরখ: ১৩ াবণ ১৪২৯
২৮ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয)়: 
১) চয়ার ান (সিচব), বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন।
২) অিতির  সিচব (অপােরশন-১), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) অিতির  সিচব ( শাসন), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) া ামার (আইিস  শাখা), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ (ওেয়বসাইেট কাশ এবং ভা য়াল সভা
অেয়াজেনর েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ করা হেলা)।

২৮-৭-২০২২
শখ মাহা দ বলােয়ত হােসন 

উপসিচব
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