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অচপ আদদ 
 

 ভচন্ত্রচযলদ চফবাদগ গত ০২ এচপ্রর , ২০১৫ তাচযদখ অনুচিত ২০১৪ -২০১৫ অথ থ-ফছদযয ফাচল থক কভ থম্পাদন ব্যফস্থানা চুচি 

ফাস্তফায়দনয অগ্রগচত ম থাদরাচনা াংক্রান্ত বায চদ্ধান্ত মভাতাদফক ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য ''ফাচল থক কভ থম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন 

চযফীক্ষণ ও ভন্বয় কচভটি'' চনদনািবাদফ পুনগ থঠন কযা দরাঃ- 

 

০১। জনাফ মভাঃ াাদাত মাদন ভজুভদায, যুগ্ম-চচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় - আফায়ক 

০২। জনাফ মভাঃ মরার উচিন, যুগ্ম-চচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় - দস্য 

০৩। সয়দ যাদদুর মাদন, উচচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় - দস্য 

০৪। মফগভ মযাদকয়া খাতুন, চচনয়য কাযী চচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় - দস্য 

০৫। জনাফ মভাঃ মভাস্তপা কাইয়ুভ, কাযী চচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় - দস্য-চচফ 

 

২। কচভটিয কাম থচযচধঃ-  

  (ক) ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয ফাচল থক কভ থম্পাদন চুচি প্রণয়ন, চযভাজথন ও ারনাগাদকযণ;  
 

  (খ) আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায দঙ্গ ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয কভ থম্পাদন চুচি প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন, চযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন;  
 

  (গ) ভন্ত্রণারয়/চফবাদগ ফাচল থক কভ থম্পান চুচি ফাস্তফায়ন এফাং এয রক্ষযভাত্রা অজথদনয চফলদয় তদাযচক, চযফীক্ষণ ও 

ভন্বয় াধন; 
 

  (ঘ) ফাচল থক কভ থম্পাদন চুচি াংক্রান্ত চফলদয় ভচন্ত্রচযলদ চফবাগ ও অন্যান্য াংস্থায দঙ্গ মমাগাদমাগ, ভন্বয় াধন 

এফাং এ াংক্রান্ত প্রচতদফদন মপ্রযণ চনচিতকযণ; 
 

  (ঙ) ফাচল থক কভ থম্পাদন চুচি াংক্রান্ত চফলদয় কভ থকতথা-কভ থচাযীদদয দক্ষতা উন্নয়ন; এফাং  
 

  (চ) কচভটি ভাদ অন্তত একফায বায় চভচরত দফ এফাং বায কাম থচফফযণী ভচন্ত্রচযলদ চফবাদগয ভন্বয় ও াংস্কায 

ইউচনদট মপ্রযণ কযদফ। 
 

৩। জনস্বাদথ থ এ আদদ জাযী কযা দরা ।                                                                                  স্বাক্ষরিত 

(আখতাযী মফগভ) 

যুগ্ম-চচফ (প্রান-১) 

মপানঃ-৯৫৪০৪৭৭। 

নাং-২৪.০০.০০০০.১১১.০৫.০০২.১৫-  তাচযখঃ 

১৩/০১/১৪২২ ফঙ্গাব্দ 

২৬/০৪/২০১৫ চিষ্টাব্দ 
 

 দয় অফগচত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুচরচ মপ্রযণ কযা দরাঃ-  

০১। চচফ (ভন্বয় ও াংস্কায), ভচন্ত্রচযলদ চফবাগ, ঢাকা । 
০২। চযচারক, গবদন থন্স ইদনাদবন ইউচনট,  প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয়, ঢাকা । 
০৩। যুগ্ম-চচফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা ।  

০৪। জনাফ মভাঃ াাদাত মাদন ভজুভদায, যুগ্ম-চচফ (ফাদজট), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৫। জনাফ মভাঃ মরার উচিন, যুগ্ম-চচফ (াট-৩), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৬। চচদফয একান্ত চচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা ।  
০৭। সয়দ যাদদুর মাদন, উচচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৮। মফগভ মযাদকয়া খাতুন, চচনয়য কাযী চচফ (ফস্ত্র-১), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৯। জনাফ মভাঃ মভাস্তপা কাইয়ুভ, কাযী চচফ (ফাদজট), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 
১০। অচতচযি চচদফয ব্যচিগত কভ থকতথা, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

(আখতাযী মফগভ) 

যুগ্ম-চচফ (প্রান-১)। 


