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পুনরােদশ না দয়া পয  িশ  ম ণালেয়র ওয়ািকং অগােনা াম অ যায়ী অ িবভাগ/অিধশাখা/শাখাসমেূহর সামিয়ক
িবক  কমকতার দািয়  িনেদশ েম িন পভােব িনধারণ করা হল:
নংনং অ িবভাগঅ িবভাগ//অিধশাখাঅিধশাখা//শাখাশাখা থমথম  সামিয়কসামিয়ক  িবকিবক

কমকতাকমকতা
ি তীয়ি তীয়  সামিয়কসামিয়ক  িবকিবক
কমকতাকমকতা

((১১)) ((২২)) ((৩৩)) ((৪৪))

১ অিতির  সিচব (সাধারণ) অিতির  সিচব ( শাসন) অিতির  সিচব ( স)
২ অিতির  সিচব ( শাসন) অিতির  সিচব (সাধারণ) অিতির  সিচব (অিধ ও

আইন)
৩ অিতির  সিচব ( স) অিতির  সিচব (সাধারণ) অিতির  সিচব (িবরা ও

বসরকারী খাত)
৪ অিতির  সিচব (অিধ ও আইন) অিতির  সিচব ( স) অিতির  সিচব (জাহাজ

পুন: ি য়া)
৫ অিতির  সিচব (জাহাজ পুন:

ি য়া)
অিতির  সিচব (উ য়ন ও
গেবষণা)

অিতির  সিচব
 (ই-গভঃ, আইিসিট ও
এমআইএস)

৬ অিতির  সিচব (উ য়ন ও
গেবষণা)

অিতির  সিচব (জাহাজ
পুন: ি য়া)

অিতির  সিচব (সাধারণ)

৭ অিতির  সিচব (িবরা ও
বসরকারী খাত)

অিতির  সিচব (অিধ ও
আইন)

অিতির  সিচব ( শাসন) 

৮ অিতির  সিচব 
(ই-গভঃ, আইিসিট ও
এমআইএস)

অিতির  সিচব 
(িবরা ও বসরকারী খাত)

অিতির  সিচব (উ য়ন ও
গেবষনা)

৯ ধান (পিরক না)

যু সিচবযু সিচব  পযােয়পযােয়
১ যু সিচব (জাস ও

সম য়)       
যু সিচব ( ওম) যু সিচব (জাহাজ পুনঃ

ি য়া)
২ যু সিচব ( ওম) যু সিচব (জাস) যু সিচব (নীিত ও আস)
৩৩ যু সিচব ( শাসন-১) যু সিচব ( শাসন-২) যু সিচব (িবরা ও বখা)
৪ যু সিচব ( শাসন-২) যু সিচব ( শাসন-১) যু সিচব ( ওম)
৫ যু সিচব (িবিসআইিস) যু সিচব (িবিসক) যু সিচব (িবএসএফআইিস)

১



৬৬ যু সিচব (নীিত ও আস) যু সিচব (িবিসক) যু সিচব
(ই-গভঃ, আইিসিট ও
এমআইএস)

৭৭ যু সিচব (জাহাজ পুনঃ
ি য়া)

যু সিচব (উ য়ন ও
গেবষণা)

যু সিচব (িবরা)

৮৮ যু সিচব (উ য়ন ও
গেবষণা)

যু সিচব (জাহাজ) যু সিচব (িবিসক)

৯ যু সিচব (অিধ ও
আইন)

যু সিচব
(িবএসএফআইিস)

যু সিচব (িবরা ও বখা)

১০ যু সিচব (িবরা ও বখা) যু সিচব
(ই-গভঃ, আইিসিট ও
এমআইএস)

যু সিচব (উ য়ন ও গেবষনা)

১১ যু সিচব(ই-
গভঃ,আইিসিট ও
এমআইএস)

যু সিচব (িবরা ও বখা) যু সিচব (অিধ ও আইন)

১২ যু সিচব
(িবএসএফআইিস)

যু সিচব (অিধ ও আইন) যু সিচব ( শাসন-১)

১৩ যু সিচব (অিডট) যু সিচব ( শাসন-১) যু সিচব ( শাসন-২)
১৪ যু সিচব (িবিসক) যু সিচব (িবিসআইিস) যু সিচব (জাস)
১৫ যু ধান (পিরক না) যু সিচব ( শাসন-১) যু সিচব ( শাসন-২)
উপসিচবউপসিচব  পযােয়পযােয়
১ উপসিচব (জাস) উপসিচব (সাধারণ সবা) উপসিচব ( ওম)
২ উপসিচব (সম য়) উপসিচব (জাস) উপসিচব (নীিত)
৩ উপসিচব ( ওম) উপসিচব (জাস) উপসিচব (এসএমই

ও িবটাক)
৪ উপসিচব (এসএমই ও

িবটাক)
উপসিচব ( ওম) উপসিচব (সম য়)

৫ উপসিচব ( শাসন) উপসিচব (সাধারণ সবা) উপসিচব (বােজট ও
িহসাব)

৬ উপসিচব (সাধারণ সবা)উপসিচব ( শাসন) উপসিচব (শৃ লা)
৭ উপসিচব (বােজট ও

িহসাব)
উপসিচব (সাধারণ সবা) উপসিচব (অিডট-১)

৮ উপসিচব (অিডট-১) উপসিচব (অিডট-২) উপসিচব (বােজট ও
িহসাব)

৯ উপসিচব (অিডট-২) উপসিচব (অিডট-১) উপসিচব ( বসরকারী
খাত িবওবয়)

১০ উপসিচব ( িশ ণ ও
এনিপও)

উপসিচব ( শাসন) উপসিচব (আস)

১১ উপসিচব (শৃ লা) উপসিচব ( শাসন) উপসিচব (সাধারণ
সবা)

১২ উপসিচব (িবিসআইিস) উপসিচব (িবিসক) উপসিচব
(ই-গভঃ,আইিসিট ও
এমআইএস)

১৩ উপসিচব (নীিত) উপসিচব (আস) উপসিচব (িবিসক)
১৪ উপসিচব (আস) উপসিচব (সম য়) উপসিচব (জাস)

২



১৫ উপসিচব (জাহাজ
পুনঃ ি য়া)

উপসিচব (িবরা) উপসিচব (গেবষণা)

১৬ উপসিচব (িবএসিটআই) উপসিচব (িবএসএফআইিস) উপসিচব (সাধারণ
সবা)

১৭ উপসিচব (উ য়ন) উপসিচব (গেবষণা) উপসিচব (িডিপিডিট
ও িবএিব)

১৮ উপসিচব (গেবষণা) উপসিচব (উ য়ন) উপসিচব (িবরা)
১৯ উপসিচব (িডিপিডিটও

িবএিব)
উপসিচব (িবরা) উপসিচব (আইন)

২০ উপসিচব (িবএসইিস) উপসিচব (িবএসএফআইিস) (িবএসএফআইিস)
২১ উপসিচব (আইন) উপসিচব (িবএসিটআই) উপসিচব (জাস)
২২ উপসিচব (িবরা) উপসিচব ( বখা ও িবওবয়) উপসিচব (উ য়ন)
২৩ উপসিচব ( বসরকারী

খাত এবং িবওবয়)
উপসিচব (িডিপিডিট ও িবএিব) উপসিচব

(িবিসআইিস)
২৪ উপসিচব (িবিসক) উপসিচব (িবিসআইিস) উপসিচব

(িবএসএফআইিস)
২৫ উপসিচব

(ই-গভঃ, আইিসিট ও
এমআইএস)

উপসিচব (আইন) উপসিচব
(িবএসিটআই)

২৬ উপসিচব
(িবএসএফআইিস)

উপসিচব (িবিসআইিস) উপসিচব ( িশ ণ ও
এনিপও)

২৭ উপ ধান -১ উপ ধান-২ উপসিচব (শৃ লা)
২৮ উপ ধান-২ উপ ধান -১ উপসিচব (শৃ লা)
িসিনয়রিসিনয়র  সহকারীসহকারী  সিচবসিচব//সহকারীসহকারী  সিচবসিচব  পযােয়পযােয়
১ িসসস/সস (জাস) িসসস/সস (সাধারণ সবা) িসসস/সস ( ওম)
২ িসসস/সস (সম য়) িসসস/সস (িবএসিটআই) িসসস/সস (নীিত)
৩ িসসস/সস ( ওম) িসসস/সস, শাসন (কমচারী) িসসস/সস

(িবএসিটআই)
৪ িসসস/সস (এসএমই ও

িবটাক)
িসসস/সস ( ওম) িসসস/সস (সম য়)

৫ িসসস/সস, শাসন
(সং াপন)

িসসস/সস (সাধারণ সবা) িসসস/সস (বােজট
ও িহসাব)

৬ িসসস/সস, শাসন
(কমচারী)

িসসস/সস ( ওম) িসসস/সস (উ য়ন)

৭ িসসস/সস (সাধারণ
সবা)

িসসস/সস, শাসন (সং াপন) িসসস/সস (অিডট-১)

৮ িসসস/সস (বােজট-১) িসসস/সস (অিডট-১) িসসস/সস ( ওম)
৯ িসসস/সস (বােজট-২) িসসস/সস (বােজট-১) িসসস/সস

(অিডট-২) 
১০ িসসস/সস (অিডট-১)  িসসস/সস (অিডট-২) িসসস/সস

(বােজট-১)
১১ িসসস/সস (অিডট-২) িসসস/সস  (অিডট-১) িসসস/সস

(বােজট-২)
১২ িসসস/সস ( বেদিশক

িশ ণ)
িসসস/সস ( শাসন) িসসস/সস (সাধারণ

সবা)

৩



১৩ িসসস/সস ( ানীয়
িশ ণ)

িসসস/সস (সম য়) িসসস/সস (িবিসক)

১৪ িসসস/সস (শৃ লা) িসসস/সস, শাসন (সং াপন) িসসস/সস (সাধারণ
সবা)

১৫ িসসস/সস (িবিসআইিস) িসসস/সস (িবিসক) িসসস/সস
(িবএসএফআইিস)

১৬ িসসস/সস (নীিত) িসসস/সস (আস-২) িসসস/সস  (উ য়ন)
১৭ িসসস/সস (আস-১) িসসস/সস ( বেদিশক িশ ণ) িসসস/সস (আস-২)
১৮ িসসস/সস (আস-২) িসসস/সস (আস-১) িসসস/সস

( বেদিশক িশ ণ)
১৯ িসসস/সস (জাহাজ পুন:

ি য়া)
িসসস/সস (িবরা) িসসস/সস (গেবষণা)

২০ িসসস/সস
(িবএসিটআই)

িসসস/সস ( ানীয় িশ ণ) িসসস/সস (অিডট-২)

২১ িসসস/সস (উ য়ন) িসসস/সস (িবএসিটআই) িসসস/সস
(বােজট-১)

২২ িসসস/সস (গেবষণা) িসসস/সস (উ য়ন) িসসস/সস
(িডিপিডিট ও
িবএিব)

২৩ িসসস/সস (িডিপিডিট ও
িবএিব)

িসসস/সস (িবরা) িসসস/সস (আইন)

২৪ িসসস/সস (আইন-১) িসসস/সস (আইন-২) িসসস/সস (জাস)
২৫ িসসস/সস (আইন-২) িসসস/সস (আইন-১) িসসস/সস (িবরা)
২৬ িসসস/সস (িবরা) িসসস/সস ( বখা ও িবওবয়) িসসস/সস (আইন-১)
২৭ িসসস/সস ( বখা ও

িবওবয়)
িসসস/সস (িডিপিডিট ও িবএিব) িসসস/সস (আইন-২)

২৮ িসসস/সস (িবিসক) িসসস/সস  (নীিত) িসসস/সস
(িবএসএফআইিস)

২৯ িসসস/সস (ই-গভ:,
আইিসিট ও এমআইএস)

িসসস/সস (িবএসিটআই) িসসস/সস
(িবএসইিস)

৩০ িসসস/সস
(িবএসএফআইিস)

িসসস/সস (িবিসআইিস) িসসস/সস (িবিসক)

িসিনয়রিসিনয়র  সহকারীসহকারী  ধানধান//সহকারীসহকারী  ধানধান  পযােয়পযােয়
১ িসস /স  (পির-১) িসস /স  (পির-২) িসস /স  (পির-৩)
২ িসস /স  (পির-২) িসস /স  (পির-১) িসস /স  (পির-৪)
৩ িসস /স  (পির-৩) িসস /স  (পির-৪) িসস /স  (পির-৫)
৪ িসস /স  (পির-৪) িসস /স  (পির-৩) িসস /স  (পির-৬)
৫ িসস /স  (পির-৫) িসস /স  (পির-৬) িসস /স  (পির-১)
৬ িসস /স  (পির-৬) িসস /স  (পির-৫) িসস /স  (পির-২)
৭ িসস /স  (পির-৭) িসস /স  (পির-৮) িসস /স  (পির-৬)
৮ িসস /স  (পির-৮) িসস /স  (পির-৭) িসস /স  (পির-৮)

২।         কান অ িবভাগ/অিধশাখা/শাখায় কমকতা পদায়ন না থাকেল সংি  অ িবভাগ/অিধশাখা/শাখার থম/ি তীয়
িবক  কমকতা দািয়  পালন করেবন। 

৩।         থম এবং ি তীয় িবক  কমকতার অ পি িতেত অ িবভাগ/অিধশাখা/শাখার ততৃীয় িবক  িহসােব যথা েম

৪



অিতির  সিচব ( শাসন), যু সিচব ( শাসন-১), উপসিচব ( শাসন) িবক  কমকতার দািয়  পালন করেবন।
৪।         ইতঃপূেব জািরকতৃ এ সং া  সকল অিফস আেদশ এত ারা বািতল করা হেলা এবং এ আেদশ অিবলে  কাযকর
হেব।

২-৭-২০১৮

মীর খায় ল আলম
উপসিচব

ফান: ৯৫৫৮৫৪৯

ন র:
৩৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.০৪৯.১৫.৫৩০/১(৬৩)

তািরখ: ১৮ আষাঢ় ১৪২৫
০২ জলুাই ২০১৮

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) অিতির  সিচব (সকল), িশ  ম ণালয়
২) যু সিচব (সকল) /যু  ধান, িশ  ম ণালয়
৩) উপসিচব (সকল)/ উপ ধান/ িসে ম এনািল  (তঁােক আেদশিট ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট দশেনর জ
অ েরাধ করা হল), িশ  ম ণালয়
৪) িসিনয়র সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী ধান (সকল)/সহকারী সিচব/সহকারী ধান, িশ  ম ণালয়
৫) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িশ  ম ণালয়

২-৭-২০১৮

মীর খায় ল আলম
উপসিচব

৫


