
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�ি��� িবষয়ক ম�ণালয় 

পিরবহন �লভবন,সিচবালয় সংেযাগ সড়ক, ঢাকা-১০০০। 
আই� �সল শাখা

২০২০-২০২১ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) �সে��র,২০২০ ও ১ম ��মািসক (�লাই-�সে��র,২০২০) মােসর অ�গিত
পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�দওয়ান �মা: আ�স সামাদ 
��সিচব (�শাসন), �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়।

সভার তািরখ ০৮/১০/২০২০ ি�ঃ
সভার সময় সকাল- ১০:৩০ টা
�ান সভাক�, (৬� তলা, ক� নং-৬০৫)
উপি�িত পিরিশ�-ক
সভাপিত উপি�ত সকল সদ�েক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। অতঃপর িতিন সভার আেলাচ��িচ ধারাবািহকভােব উপ�াপেনর জ�

উপসিচব (বােজট) ও কিম�র �ফাকাল পেয়� (এিপএ)-�ক অ�েরাধ জানান।কিম�র �ফাকাল পেয়� আেলাচ��িচ অ�যায়ী িবগত সভার কায �িববরণী

পাঠ কের �নান। িবগত সভার কায �িববরণীেত �কান�প সংেশাধন বা সংেযাজন না থাকায় তা সব �স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার

অ�া� আেলাচ��িচ অ�যায়ী িন��প আেলাচনা ও িস�া� �িহত হয়;

�:
নং

আেলাচ� িবষয়
কম �স�াদন �চক আেলাচনা

    (এিপএ �মা�সাের)
পয �ােলাচনা/িস�া� বা�বায়নকারী ক��প�

১. ২০২০-২০২১
অথ �বছেরর �ি���
িবষয়ক ম�ণালয়-
এরবািষ �ক কম �স�াদন
�ি� (এিপএ)
�সে��র,২০২০ ও ১ম
��মািসক (�লাই-
�সে��র,২০২০) মােসর
অ�গিত পয �ােলাচনা

২০২০-২০২১ অথ �বছেরর �ি���
িবষয়ক ম�ণালয়-এর বািষ �ক
কম �স�াদন �ি� (এিপএ)
�সে��র, ২০২০  ও ১ম ��মািসক
(�লাই-�সে��র,২০২০) মােসর
অ�গিত পয �ােলাচনা িবষেয়
সংি�� সকল শাখা/অিধশাখায়
দািয়��া� কম �কত�াগণ এবং
আওতাধীন দ�র/সং�াস�হ’�ক
িনধ �ািরত সমেয়র মে� উপসিচব
(বােজট) ও �ফাকাল পেয়�
(এিপএ) বরাবর �িতেবদন ��রণ
করার উপর সভায় ���ােরাপ করা
হয়।

(১) এ ম�ণালেয়র সকল শাখা/অিধশাখায়
দািয়��া� কম �কত�াগণ ও আওতাধীন দ�র/
সং�াস�হ’�ক �িত মােসর ৫ (প�চ) তািরেখর
মে� উপসিচব (বােজট) ও �ফাকাল পেয়�
(এিপএ) বরাবর �মাণকসহ �িতেবদন ��রণ
িনি�ত করার িনেদ �শনা �দান করা হয়।

�ব�াপনা পিরচালক,
বা�ক�া।

মহাপিরচালক, জা�কা।
মহাপিরচালক, িবআরিডিব।

�াি� ও সদ�
সিচব, �ি��� জা�ঘর।
সকল শাখা/অিধশাখা,

�িবম।

২. বীর �ি�েযা�ােদর
সািব �ক ক�াণ

[১.৯.১] ‘িনধ �ািরত সমেয় �গেজট
সং�া� আেবদন িন�ি��ত’
সময়সীমা ১০ কম �িদবস �েল %
করার ��াব করা হেয়েছ।

[১.৯.১] ‘িনধ �ািরত সমেয় �গেজট সং�া�
আেবদন িন�ি��ত’ িনধ �ািরত কম �িদবস এর
পিরবেত� % করার জ� মি�পিরষদ িবভােগ
 প� ��রণ করা হেয়েছ।

�গেজট শাখা,
�িবম

[১.১০.১] ‘িনধ �ািরত সমেয় �ত�য়ন
সং�া� আেবদন িন�ি��ত’
ল��মা�া ৯০% �েল ৬৩.৭১%
হেয়েছ।

[১.১০.১]  ‘িনধ �ািরত সমেয় �ত�য়ন সং�া�
আেবদন িন�ি��ত’ িনধ �ািরত হার অ�যায়ী
অজ�ন কম হওয়ায় অজ�েনর হার �ি� করার
পরামশ � �দয়া হয়।

�ত�য়ন শাখা,
�িবম



[১.১১.১] ‘িনধ �ািরত সমেয় �ত�য়ন
সং�া� আেবদন িন�ি��ত’
ল��মা�া ৯০% এর �েল অ�গিত
৫৬% হেয়েছ।

[১.১১.১] ‘িনধ �ািরত সমেয় �ত�য়ন সং�া�
আেবদন িন�ি��ত’ িনধ �ািরত হার অ�যায়ী
অজ�ন কম হওয়ায় অজ�েনর হার �ি� করার
পরামশ � �দয়া হয়।

উ�য়ন শাখা,
�িবম

[১.১২.১]  ‘িডিপিপ পিরক�না
কিমশেন ��িরত’ সময়সীমা
আগামী ৩০-১০-২০২০ তািরখ
িনধ �ারণ রেয়েছ।

[১.১২.১] ‘িডিপিপ পিরক�না কিমশেন ��িরত’
আগামী স�ােহ িডিপিপ'�ত ��রণ করা হেব মেম �
সভায় ��সিচব (পিরক�না) জানান।

পিরক�না শাখা,
�িবম

[১.১৩.১] ‘িনিম �ত উপেজলা
কমে�� ভবন’ ল��মা�া
�ম�ি��ত ৪০০ �েল অজ�ন
৩৮১ হেয়েছ। এছাড়া সভায় �ক�
পিরচালক জানান শী�ই ২১�
কাজ �শষ হেব।

[১.১৩.১] ‘িনিম �ত উপেজলা কমে�� ভবন’
িনধ �ািরত ল��মা�া �ন,২০২১ �েব � অজ�েনর
লে�� কাজ করার পরামশ � �দয়া হয়।

উ�য়ন শাখা/ পিরক�না
শাখা/ �ক� পিরচালক
(উপেজলা কমে��),

�িবম

[১.১৩.২] ‘িনিম �ত �জলা কমে��
ভবন’ ল��মা�া �ম�ি��ত ৬৪
�েল অজ�ন ৬৩ হেয়েছ। এছাড়া
সভায় �ক� পিরচালক জানান
িডেস�র,২০২০ এর মে� ঢাকা
�জলার কমে�� এর কাজ স��
হেব।

[১.১৩.২] ‘িনিম �ত �জলা কমে�� ভবন’
িনধ �ািরত ল��মা�া �ন,২০২১ �েব � অজ�েনর
লে�� কাজ করার পরামশ � �দয়া হয়।

উ�য়ন শাখা/ পিরক�না
শাখা/ �ক� পিরচালক
(�জলা কমে��), �িবম

[১.১৫.১] ‘�রশন �িবধা�া� �ি�’
ল��মা�া ৩৬৫০০ �েল ২৬৬০
অজ�ন হেয়েছ।

[১.১৫.১]  ‘�রশন �িবধা�া� �ি�’ িনধ �ািরত
ল��মা�া অ�যায়ী অজ�ন �ি� করার পরামশ �
�দয়া হয়।

�ব�াপনা পিরচালক,
বাংলােদশ �ি�েযা�া

ক�াণ �া�
[১.১৬.১] ‘িচিকৎসা �িবধা�া�
�াি�’ ল��মা�া ৪১০ �েল ১১৭
অজ�ন হেয়েছ।

[১.১৬.১] ‘িচিকৎসা �িবধা�া� �াি�’
িনধ �ািরত ল��মা�া অ�যায়ী অজ�ন �ি�সহ
িচিকৎসা �ব�া �টিলেমিডিসন �সবা চা� করার
পরামশ � �দয়া হয়।

�ব�াপনা পিরচালক,
বাংলােদশ �ি�েযা�া

ক�াণ �া�

[১.২০.১] ‘সংসদীয় �ায়ী কিম�র
িস�া� বা�বািয়ত’ ল��মা�া
৮০% �েল অজ�ন ��।

[১.২০.১] ‘সংসদীয় �ায়ী কিম�র িস�া�
বা�বািয়ত’ িনধ �ািরত হার অ�যায়ী ল��মা�া
বা�বায়েনর লে�� কাজ করার পরামশ � �দয়া হয়।

�শাসন-১ শাখা,
�িবম

[১.২১.১] ‘�াট � কাড �/ িডিজটাল
সনদ �ণীত ও িবতরণ’ ল��মা�া
৩০০০০ (ি�শ হাজার) �েল
অজ�ন ০। �াট � কাড �/িডিজটাল
সনদ িবতরণ বািতল করার জ�
অিতির� সিচব (�গেজট, সনদ,
�ত�য়ন) এর িনেদ �শনা অ�যায়ী
উপসিচব (সনদ) সভায় উপ�াপন
কেরন।

[১.২১.১] ‘�াট � কাড �/ িডিজটাল সনদ �ণীত ও
িবতরণ�ত’ িনধ �ািরত ল��মা�া �ন,২০২১
�েব � অজ�েনর লে�� কাজ করার পরামশ � �দয়া
হয়। এছাড়া �ফাকাল পেয়�, এিপএ সভায়
জানান এিপএ সংেশাধেনর জ� �েত�ক শাখায়
প� ��রণ করা হেয়িছল। িক� শাখা/অিধশাখা
হেত িনিদ �� সমেয়র মে� সংেশাধনীর ��াব
পাওয়া �গেলও সনদ শাখা হেত এ সং�া� �কান
��াব পাওয়া যায়িন। এিপএ সংেশাধনীর ��াব
মি�পিরষদ িবভােগ ��রেণর সময়সীমা িছল
০১-১০-২০২০ ফেল এখন আর সংেশাধনী ��াব
��রেণর �েযাগ �নই।

সনদ শাখা,
�িবম

৩. বত�মান ও ভিব�ত
�জ�েক �ি��ে�র
আদশ � ও �চতনায়
উ�ু�করণ এবং

[২.১.১] ‘জা�ঘর পিরদিশ �ত �ি�’
ল��মা�া ২৫০০০ (�িচশ হাজার)
 �েল ৪১ অজ�ন হেয়েছ।

[২.১.১]  ‘জা�ঘর পিরদিশ �ত �ি�’ িনধ �ািরত
ল��মা�া �ন,২০২১ �েব � অজ�েনর লে�� কাজ
করার পরামশ �সহ ভা� �য়াল প�িত �বহােরর
পরামশ � �দান করা হয়।

�াি� ও সদ� সিচব,
�ি��� জা�ঘর



�দশা�েবাধ
শি�শালীকরণ

[২.২.১] ‘িমর�র জ�াদখানা
ব��িম পিরদিশ �ত �ি�’
ল��মা�া ২৫০০০ (�িচশ হাজার)
�েল অজ�ন ০।

[২.২.১]  ‘িমর�র জ�াদখানা ব��িম পিরদিশ �ত
�ি�’ িনধ �ািরত ল��মা�া �ন,২০২১ �েব �
অজ�েনর লে�� কাজ করার পরামশ �সহ ভা� �য়াল
প�িত �বহােরর িস�া� �হীত হয়।

[২.৩.২] ‘�া�মান জা�ঘর
পিরদিশ �ত �ি�’ ল��মা�া
১০০০০০ (এক ল�) �েল অজ�ন
০।

[২.৩.২] ‘�া�মান জা�ঘর পিরদিশ �ত �ি�’
িনধ �ািরত ল��মা�া �ন,২০২১ �েব � অজ�েনর
লে�� কাজ করার পরামশ �সহ ভা� �য়াল প�িত
�বহােরর পরামশ � �দান করা হয়।

৪. মহান �ি��ে�র
ইিতহাস ও �িত
সংর�ণ

[৩.২.১] ‘সংরি�ত ও উ�য়ন�ত
সমািধ�ল’ ল��মা�া ২৫০০ �েল
অজ�ন ��।  এছাড়া  ৬৮৩ �
�ট�ার �ি�য়াধীন রেয়েছ।

[৩.২.১] ‘সংরি�ত ও উ�য়ন�ত সমািধ�ল’
িনধ �ািরত ল��মা�া �ন,২০২১ �েব � অজ�েনর
লে�� কাজ করার পরামশ � �দয়া হয়।

উ�য়ন শাখা/ পিরক�না
শাখা/ �ক� পিরচালক,

�িবম

[৩.৪.১] ‘িডিপিপ পিরক�না
কিমশেন ��িরত’ সময়সীমা
আগামী ৩০-১০-২০২০ তািরখ
িনধ �ারণ রেয়েছ। িডিপিপ এখেনা
�ড়া� হয়িন কাজ চলমান রেয়েছ
এবং সময়সীমা �ি�র জ� প�
�দয়া হেয়েছ।

[৩.৪.১] ‘িডিপিপ পিরক�না কিমশেন ��িরত’
িনধ �ািরত তািরেখর �েব �ই ��রেণর লে�� কাজ
করার পরামশ � �দয়া হয়। অজ�েনর সময়সীমা
�ি�র জ� মি�পিরষদ িবভাগ এ প� ��রণ করা
হেয়েছ।

উ�য়ন শাখা/ পিরক�না
শাখা/

�ক� পিরচালক, �িবম

৫.
�ািত�ািনক স�মতা
�ি�করণ

[৪.১.১] ‘িনধ �ািরত তািরেখ �সবা
স�াহ পািলত’ সময়সীমা আগামী
০৭-০১-২০২১   তািরখ িনধ �ারণ
রেয়েছ।

[৪.১.১] ‘িনধ �ািরত তািরেখ �সবা স�াহ পািলত’
লে�� এ ম�ণালেয়র �সবাস�হ িচি�ত কের
আগামী সভায় উপি�ত থাকার পরামশ �সহ
নেভ�র,২০২০ মােস ২য় স�ােহ �সবা স�াহ
পালন করার িস�া� �হীত হয়।

সকল শাখা/অিধশাখা,
�িবম

�শাসন-১ শাখা, �িবম

[৪.৩.১] ‘�কে�র সাইট/�ান
পিরদশ �ন’ ল��মা�া ৮ �েল অজ�ন
১� হেয়েছ।

[৪.৩.১] ‘�কে�র সাইট/�ান পিরদশ �ন’ িনধ �ািরত
ল��মা�া �ন,২০২১ �েব �ই অজ�েনর লে�� কাজ
করার পরামশ �সহ পিরদশ �ন �িতেবদন �ফাকাল
পেয়� (এিপএ) িনকট ��রেণর িস�া� �হীত হয়।

উ�য়ন শাখা/ পিরক�না
শাখা/

�ক� পিরচালক, �িবম

[৪.৪.১] ‘��মািসক িভি�েত
��ঋণ কায ��ম মিনটিরং�ত ও
�িতেবদন দািখল�ত’ ৪ �েল
অজ�ন ০।

[৪.৪.১] ‘��মািসক িভি�েত ��ঋণ কায ��ম
মিনটিরং�ত ও �িতেবদন দািখল�ত’ আেলােক
৪� �ম গঠন করত উপসিচব (বােজট), �িবম’�ক
িনেদ �শনা �দয়া হয়। উ� �ম সেরজিমন
মিনটিরং�ত �িতেবদন �ফাকাল পেয়� (এিপএ)
িনকট ��রেণর িস�া� �হীত হয়।

বােজট শাখা,
�িবম

এম.১

[এম.১] দা�িরক
কম �কাে� ��তা �ি�
ও জবাবিদিহ
িনি�তকরণ

[এম.১.২.১] ‘মতিবিনময় সভা
অ�ি�ত’ ৪� �েল অজ�ন ০।

[এম.১.২.১]  ‘মতিবিনময় সভা
অ�ি�ত’  যথাসমেয় িনধ �ািরত সং�ক সভা
অ��ােনর পরামশ � �দয়া হয়।

এনআইএস �ম,
�িবম

[এম.১.৩.১] ‘অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত’ ৪� �েল অজ�ন ০।

[এম.১.৩.১]  ‘অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত’  যথাসমেয় িনধ �ািরত সং�ক সভা
আেয়াজন করার পরামশ � �দয়া হয়।

িজআরএস �ম,
�িবম

[এম.১.৪.১] ‘অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত’ ৪� �েল অজ�ন ০।

[এম.১.৪.১]  ‘অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত’  যথাসমেয় িনধ �ািরত সং�ক সভা
করার পরামশ � �দয়া হয়।

�শাসন-১ শাখা,
�িবম

এম.২ [এম.২] কম �স�াদেন
গিতশীলতা আনয়ন ও
�সবার মান �ি�

[এম.২.২.১] ‘এক� ন�ন
িডিজটাল �সবা চা��ত’
১২-০২-২০২১ তািরখ �েল অজ�ন
০।

[এম.২.২.১]  ‘এক� ন�ন িডিজটাল �সবা
চা��ত’ িনধ �ািরত তািরেখর �েব � িনিদ �� সং�ক
�সবা চা� পরামশ � �দয়া হয়।

ইেনােভশন �ম,
�িবম



[এম.২.৩.১] ‘এক� ন�ন
সহিজ�ত �সবা অিধে�ে�
বা�বািয়ত’ ১২-০২-২০২১ তািরখ
�েল অজ�ন ০।

[এম.২.৩.১]  ‘এক� ন�ন সহিজ�ত �সবা
অিধে�ে� বা�বািয়ত’  িনধ �ািরত তািরেখর �েব �
িনিদ �� সং�ক �সবা অিধে�ে� বা�বািয়ত
িনি�ত করার পরামশ � �দয়া হয়।

[এম.২.৪.২] ‘১০ম ��ড ও ত���
�েত�ক কম �চারীেক এিপএ িবষেয়
�দ� �িশ�ণ’ ৫ জনঘ�া �েল
অজ�ন ০।

[এম.২.৪.২] ‘১০ম ��ড ও ত��� �েত�ক
কম �চারীেক এিপএ িবষেয় �দ� �িশ�ণ’ িনিম�
মি�পিরষদ িবভােগর �িতিনিধর 
অংশ�হেণর মা�েম ১-১০ ��েডর কম �চারীেদর
িনধ �ািরত জনঘ�া �িশ�ণ �ন,২০২১ এর �েব �
স�� করার পরামশ � �দয়া হয়।

এিপএ �ম ও �িশ�ণ
শাখা, �িবম

এম.৩
[এম.৩] আিথ �ক ও
স�দ �ব�াপনার
উ�য়ন

[এম.৩.১.১] ‘�য় পিরক�না
অ�যায়ী �য় স�ািদত’ ১০০%
�েল অজ�ন ০।

[এম.৩.১.১]  ‘�য় পিরক�না অ�যায়ী �য়
স�ািদত’
  িনধ �ািরত সমেয়র মে� শতভাগ িনি�ত করার
পরামশ � �দয়া।

পিরক�না শাখা,
�িবম

[এম.৩.২.২] ‘�ক� বা�বায়ন
সং�া� আইএমইিড’র �পািরশ
বা�বািয়ত’ ১০০% �েল অজ�ন ০।

[এম.৩.২.২] ‘�ক� বা�বায়ন সং�া� 
আইএমইিড’র �পািরশ বা�বািয়ত’ িনধ �ািরত
সমেয়র
 মে� শতভাগ �পািরশ বা�বায়ন িনি�ত করার
পরামশ � �দয়া।

[এম.৩.৩.১] ‘ি�প�ীয়/ি�প�ীয়
সভায় উপ�ািপত অিডট আপি�’
৮০% �েল অজ�ন ০।

[এম.৩.৩.১]  ‘ি�প�ীয়/ি�প�ীয় সভায়
উপ�ািপত অিডট আপি�’
  িনধ �ািরত হার স�� করার পরামশ � �দান করা
হয়।

অিডট শাখা,
�িবম

[এম.৩.৩.২] ‘অিডট আপি�
িন�ি��ত’ ৫০% �েল অজ�ন ০।

[এম.৩.৩.২] ‘অিডট আপি� িন�ি��ত’
িনধ �ািরত হার স�� 
স�� করার লে�� কাজ করার পরামশ � �দান
করা হয়।

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �ণয়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়েনর িনিম� এিপএ কায ��েমর আওতায় থাকা �িত� সরকাির অিফেস এক� এিপএ �ম
থাকেব। এিপএ �ম সেব �া� সাত (০৭) সদে�র হেব যােত �শাসন, পিরক�না, উ�য়ন, বােজট ও আইিস� সংি�� কােজর সে� স�ৃ�
কম �কত�ােদর সম�েয় এিপএ কিম�/�ম গঠন/�নঃগঠন করার িস�া� �হীত হয়।

পিরেশেষ সভায় আর �কান িবষয় আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকল সদ�েক ধ�বাদ জািনেয় সভার কাজ সমা� �ঘাষনা কেরন।

 
 

�দওয়ান �মা: আ�স সামাদ 
 ��সিচব (�শাসন), �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়।

�ারক ন�র: ৪৮.০০.০০০০.০০৯.৩১.০০১.২০.১৮৭ তািরখ: 
 ১১ অে�াবর ২০২০

২৬ আি�ন ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 ১) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া�

 ২) মহাপিরচালক, জাতীয় �ি�েযা�া কাউি�ল
 ৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড �
 



৪) �াি� ও সদ� সিচব, , �ি��� জা�ঘর, �ট-এফ/১১, এ-িব আগারগ�ও, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৫) ��সিচব(�শাসন), �শাসন উইং, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
৬) �� সিচব , �� সিচব (উ�য়ন/পিরক�না) , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
৭) সিচব (অিতির� দািয়�), �শাসন িবভাগ, বাংলােদশ �ি�েযা�া ক�াণ �া�
৮) উপ-সিচব (��ন দািয়�), উপ-সিচব (�গেজট), �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
৯) উপসিচব , উপ-সিচব (বােজট), �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
১০) উপসিচব (সনদ), সনদ শাখা, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
১১) ডাঃ �লাল �� রায়, �ক� পিরচালক, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
১২) ডাঃ �লাল �� রায়,, �ক� পিরচালক,, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়, ঢাকা।
১৩) উপসিচব, ইিতহাস সংর�ণ ও গেবষণা শাখা , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
১৪) ডা: �: আসা��ামান,, �ক� পিরচালক, , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়, ঢাকা।
১৫) উপসিচব , উপ-সিচব (িহসাব), �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
১৬) উপ-সিচব , উপ-সিচব (আইিস�), �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
১৭) উপ-সিচব , উ�য়ন শাখা , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
১৮) ম�ীর একা� সিচব (উপসিচব), মাননীয় ম�ীর দ�র, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
১৯) উপসিচব , উপ-সিচব (�িশ�ণ) , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
২০) �মাহা�দ সােনায়ার �হােসন,, �ক� পিরচালক, , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
২১) উপসিচব , উপ-সিচব (�শাসন-১), �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
২২) িসে�ম এনািল� , আই� �সল শাখা , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
২৩) �মাঃ মিন��ামান, , �ক� পিরচালক িনব �াহী �েকৗশলী, এলিজইিড ,, �লেভল-৭, আরিডইিস ভবন, এলিজইিড সদর দ�র, আগারগ�ও, ঢাকা
২৪) িসিনয়র সহকারী সিচব, আইন শাখা , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
২৫) �মাহাঃ আকবর আলী,, �ক� পিরচালক,, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
২৬) �মাহাঃ আকবর আলী,, �ক� পিরচালক,, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
২৭) সিচেবর একা� সিচব , সিচেবর দ�র, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
২৮) �মা: আ�ল হািকম,, �ক� পিরচালক ও িনব �াহী �েকৗশলী,, িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, ৬২ পি�ম আগারগ�ও, ঢাকা।
২৯) �মা: আ�ল হািকম,, �ক� পিরচালক িনব �াহী �েকৗশলী,, িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, ৬২ পি�ম আগারগ�ও, ঢাকা।
৩০) সহকারী সিচব, �ত�য়ন-১ শাখা , �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
৩১) সহকাির সিচব, অিডট শাখা, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
৩২) রিফ�ল ইসলাম, , �ব�াপক (কম ��িচ), , �ি��� জা�ঘর, আগারগ�ও, ঢাকা।
৩৩) চ�িজৎ িসংহ, , �ব�াপক (�শাসন), , �ি��� জা�ঘর, আগারগ�ও, ঢাকা
৩৪) �মা: আলমগীর কিবর সরকার, , সহকারী পিরচালক, , বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড �, ঢাকা।
৩৫) �ি�গত কম �কত�া , সিচেবর দ�র, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়
৩৬) �ি�গত কম �কত�া , অিতির� সিচব (�গেজট,�ত�য়ন ও সনদ)-এর দ�র, �ি��� িবষয়ক ম�ণালয়

 
 

�মাঃ মিতয়ার রহমান 
উপসিচব


