
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ  ম ণালয় 

বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক) 
এমআইএস িবভাগ 

১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বািণিজ ক এলাকা,ঢাকা-১০০০

ি  আকষণ 

ারক ন র: ৩৬.০২.০০০০.০২১.০৬.০০৪.২১.৭৫ তািরখ: 
২১ ন ২০২১

৭ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় িব িসকিবিসক  এরএর   নগ তনগ ত   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি  ( ( এিপএএিপএ) ) েমরেমর   তািলকাতািলকা   রণরণ  । ।

উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, িবিসক এর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) ম িন পভােব
নগঠন করা হেয়েছ :

.. ন ামন াম পদ িবপদ িব  ওও  িবভাগিবভাগ মাবাইলমাবাইল   নংনং েমেম  
অব ানঅব ান

১. জনাব নপাল চ  কমকার 
 

পিরচালক (িশ  উ য়ন ও স সারণ), িবিসক, ঢাকা ০১৫৫০-০৫৮০১৩ ম ধান

২. জনাব অিখল র ন 
তরফদার

মহা ব াপক, িবপণন িবভাগ, িবিসক, ঢাকা ০১৭১১-৪৩৯৫৭৯ সদ

৩. জনাব হা দ হািফ র 
রহমান

উপমহা ব াপক, উপকরণ িবভাগ, িবিসক, ঢাকা ০১৭১৭-৬২৫৭৮১ সদ

৪. জনাব মাহা দ রােশ র 
রহমান

উপমহা ব াপক  পিরক না ও কায ম িবভাগ, 
 িবিসক, ঢাকা

০১৫৫০-১৫৫১৬৭ সদ

৫. জনাব মা. দেলায়ার 
হােসন 

উপমহা ব াপক (আইিস  সল ধান), িবিসক, 
ঢাকা;

০১৭১৮-২৪৩৫২৩ সদ

৬. জনাব কাজী শাহী র 
আলম

উপ ব াপক, িশ নগরী ও স সারণ, িবিসক, ঢাকা ০১৭৩১-৪১২৫০০ সদ

৭. জনাব মাহা. আিরফ 
উি ন

উপ ব াপক, এমআইএস িবভাগ, িবিসক, ঢাকা ০১৭৩৭-১৫২৪৯১ সদ

৮. জনাব মা. িনজাম উি ন সহকারী িনয় ক, বােজট শাখা, িবিসক, ঢাকা ০১৭১৬-৬৪২৫৬৯ সদ
৯. জনাব আফিরন হাসান স সারণ কমকতা, উ য়ন িবভাগ, িবিসক, ঢাকা ০১৯১৬-০৩৮৫১৫ সদ
১০. জনাব আ  সাঈদ মা. 

হািসব 
মিনটিরং কমকতা, এমআইএস িবভাগ, িবিসক, ঢাকা ০১৭৩৯-৪৩৪২৮৫ সদ

১১. জনাব মা. আ ল বািরক জনসংেযাগ কমকতা, জনসংেযাগ শাখা, িবিসক, ঢাকা; ০১৫৭১-৭৭৩২৪০ সদ
১২. জনাব মা. রািক ল হাসান স সারণ কমকতা, লা শাখা, িবিসক, ঢাকা ০১৬৮৮-৩২৬৩৩৬ সদ
১৩. জনাব লশান আরা বগম উপমহা ব াপক, এমআইএস িবভাগ, িবিসক, ঢাকা ০১৭১২-০৪৪৬৮২ ফাকাল 

পেয়

উ  ম িবিসক-এর বািষক কমস াদন ি র ল মা া অজনসহ এতৎস িকত সকল দািয়  পালন

. ১



করেবন। সদয় অবগিত ও পরবত  কায ম হেণর জ  এতৎসে  রণ করা হেলা। 

২১-৬-২০২১

সিচব
িশ  ম ণালয়

মাঃ মিফ ল ইসলাম
সিচব

ফান: ৯৫৫৩৪৯০
ইেমইল: secretary@bscic.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, এিপএ, াচার ও অিভেযাগ িন ি  অিধশাখা, িশ  ম ণালয়

ারক ন র: ৩৬.০২.০০০০.০২১.০৬.০০৪.২১.৭৫/১ তািরখ: ৭ আষাঢ ়১৪২৮
২১ ন ২০২১

চয়ার ান মেহাদেয়র সদয ়অবগিতর জ  রণ করা হল: 
১) চয়ার ান মেহাদেয়র একা  সিচব , বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক), ঢাকা

২১-৬-২০২১
লশান আরা বগম 

উপমহা ব াপক (এমআইএস)
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