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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�ধান িব��ৎ পিরদশ �েকর দ�র 
 

িব��ৎ িবভাগ 
 িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয় 

 
�শাসন শাখা 

২৫ িনউ ই�াটন, ঢাকা-১০০০ 
 

www.ocei.gov.bd

 

 

ন�র: ২৭.০১.০০০০.০০০.০৫.০২৫.২০.৬৮ তািরখ: 

২৬ �লাই ২০২২

১১ �াবণ ১৪২৯

অিফস আেদশ
         �ধান িব��ৎ পিরদশ �েকর দ�েরর কম �চারীেদর ��াচার চচ �ায় উৎসাহ �দােনর লে�� ��াচার �র�ার �দান (সংেশাধন) নীিতমালা, ২০২১ অ�যায়ী

গ�ত বাছাই কিম� ক��ক ��ায়ণ�ব �ক িনে� বিণ �ত �মাট ৩ (িতন) জন কম �চারীেক ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর ��াচার �র�ার �দােনর জ� িনব �ািচত করা

হেলাঃ 
 

২০২১-২০২২ অথ �বছেরর জ� িনব �ািচত কম �চারী
�িমক নং কম �চারীর নাম ও পদবী �ল �বতন ও ��ড ক�াটাগির

০১। আ�ল খােয়র �মাঃ আ�াস আলী
�ধান িব��ৎ পিরদশ �ক

�ল �বতনঃ ৭৪,৪০০ /-
(��ড- ৩)

 

 ২য় - ৯ম ��ড �� কম �চারী

০২। িদল�বা আহেমদ
পিরসং�ানিবদ

�ল �বতনঃ ২৩,৫৮০/-
(��ড-১২)

 

১০ম - ১৬তম ��ড �� কম �চারী

০৩।  �মাঃ সােনায়ার �হােসন
অিফস সহায়ক

�ল �বতনঃ ৯,১১০/-
(��ড- ২০)

 

১৭তম - ২০তম ��ড �� কম �চারী

      ২। িনব �ািচত কম �চারীগণ ম�ীপিরষদ িবভােগর িনধ �ািরত ফর�ােট এক� সা� �িফেকট, ১ � ��� এবং ১ (এক) মােসর �ল �বতেনর সমপিরমান অথ � �া�

হেব। 

      ৩। এ দ�েরর ২০২২-২৩ অথ � বছেরর বােজট বরাে�র ৩২৫৭১০৬ �কােড ��াচার খাত হেত এ সং�া� �য় িনব �াহ করা হেব। 

২৬-৭-২০২২
আ�ল খােয়র �মাঃ আ�াস আলী

�ধান িব��ৎ পিরদশ �ক (��ন দািয়�)

�ফান: +৮৮০২৫৮৩১৫২১১-৪

ফ�া�: +৮৮০২৫৮৩১৫২১৩
ইেমইল: eadvisor@pd.gov.bd

১১ �াবণ ১৪২৯
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ন�র: ২৭.০১.০০০০.০০০.০৫.০২৫.২০.৬৮/১(৬) তািরখ: ১১ �াবণ ১৪২৯

২৬ �লাই ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 ১) সিচেবর একা� সিচব (অিতির� দািয়�), সিচেবর দ�র, িব��ৎ িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

 
২) সিচব, িব��ৎ লাইেসি�ং �বাড � (অিতির� দািয়�) ও আয়ণ �য়ন কম �কত�া, �ধান িব��ৎ পিরদশ �েকর দ�র

৩) সহকারী পিরচালক (�শাসন) (��ন দািয়�), �শাসন শাখা, �ধান িব��ৎ পিরদশ �েকর দ�র
 

৪) সহকারী িহসাবর�ণ কম �কত�া, িহসাব শাখা , �ধান িব��ৎ পিরদশ �েকর দ�র
 ৫) পিরসং�ানিবদ, �শাসন শাখা, �ধান িব��ৎ পিরদশ �েকর দ�র

 
৬) �মাঃ সােনায়ার �হােসন, অিফস সহায়ক, ২৫ িনউ ই�াটন, ঢাকা-১০০০

২৬-৭-২০২২

আ�ল খােয়র �মাঃ আ�াস আলী
�ধান িব��ৎ পিরদশ �ক (��ন দািয়�)


