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জ�ির 

�ারক ন�র: ৩৯.০০.০০০০.০১৬.১৪.০১৩.২০-৬৫ তািরখ: 
১৭ �ফ�য়াির ২০২১

৪ ফা�ন ১৪২৭

িবষয়: সভার �না�স

           এ ম�ণালেয়র আওতায় বা�বায়নাধীন উ�য়ন �ক�স�েহর ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর �ফ�য়াির ২০২১ পয �� বা�বায়ন অ�গিত
পয �ােলাচনা সভা আগামী  ২৪ �ফ�য়াির  ২০২১  তািরখ  �ধবার  সকাল ১১.৩০  টায় িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে�  ম�ণালেয়র
সভাক� (ক� নং-৯০৩, ভবন নং-৬, ১০ম তলা, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা) হেত িভিডও কনফাের� এর মা�েম অ�ি�ত হেব। উ� সভায়
ম�ণালেয়র �িতিনিধগণ ম�ণালেয়র সভাকে� এবং সং�ার �িতিনিধগণ � � দ�ের যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ
জানােনা হেলা। 

২।    সভায় উপ�াপেনর জ� এিডিপ ২০২০-২১ অ�সাের সকল �কে�র বরা�, সব �েশষ আিথ �ক ও �ভৗত অ�গিত সংি�� সকল সং�া/�ক�
পিরচালক ক��ক ২২ �ফ�য়াির ২০২১ িবকাল ৫:০০ টার মে� আবি�কভােব এ ম�ণালেয়র অনলাইন সফটওয়াের আপেলাড করার জ�
অ�েরাধ করা হেলা।

আেলাচ��িচ:
                (ক)           �ক�িভি�ক ২০২০-২০২১ অথ � বছেরর এিডিপ বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা;
                (খ)           বরা�িবহীনভােব অন�েমািদত �ক�স�েহর সব �েশষ অব�া পয �ােলাচনা;
                (গ)           িবিবধ।

১৭-২-২০২১

িবতরণ :
১) সদ�, কায ��ম িবভাগ (সদ�)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন 
(�ঃ আঃ ��-�ধান, আথ �-সামািজক)।
২) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ (�ঃ আঃ ��সিচব, বােজট-২)।
৩) সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ (�ঃ আঃ 
মহাপিরচালক, পিরবী�ণ ও ��ায়ন �স�র-৭)।
৪) অিতির� সিচব, অিতির� সিচব (পা.িব) অ�িবভাগ, িব�ান ও 
��ি� ম�ণালয়
৫) সদ�, আথ � সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ (সদ�)-এর দ�র, 
পিরক�না কিমশন (�ঃ আঃ ��-�ধান, �ামে�ক উইং)।
৬) অিতির� সিচব, অিতির� সিচব (উ�য়ন) অ�িবভাগ, িব�ান ও 
��ি� ম�ণালয়
৭) মহাপিরচালক, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার
৮) �চয়ার�ান, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ পরমা� শি� 
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িনয়�ণ ক��প�
৯) �চয়ার�ান (চলিত দািয়�), বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন
১০) �চয়ার�ান, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ িব�ান ও িশ� 
গেবষণা পিরষদ
১১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক এর দ�র, জাতীয় িব�ান ও 
��ি� জা�ঘর
১২) মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), বাংলােদশ ওশােনা�ািফক 
িরসাচ � ইনি��উট
১৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রলওেয়
১৪) �ধান �েকৗশলী , �ধান �েকৗশলীর দ�র, গণ�ত� অিধদ�র 
(িব�ান ও ��ি� ম�ণালেয়র উ�য়ন �ক� সংি�� �েকৗশলীর 
উপি�িতর অ�েরাধসহ)।
১৫) �ধান �পিত (চলিত দািয়�), �াপত� অিধদ�র (িব�ান ও 
��ি� ম�ণালেয়র উ�য়ন �ক� সংি�� �পিতর উপি�িতর 
অ�েরাধসহ)।
১৬) �ধান সম�য়ক, পারমাণিবক িনরাপ�া ও �ভৗত �র�া �সল 
(এনএসিপিস), �সনাসদর, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
১৭) মহাপিরচালক, �াশনাল ইনি��উট অব বােয়ােটকেনালিজ 
(এনআইিব)
১৮) মহাপিরচালক, িবআরআইিসএম এবং �ক� পিরচালক, 
�কিমক�াল �মে�ালিজ অবকাঠােমা স��করণ �ক�, বাংলােদশ 
িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ, ধানমি�, ঢাকা।
১৯) �ক� পিরচালক, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার 
বিরশাল �াপন �ক�, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার, 
�তজগ�ও, ঢাকা।
২০) ��সিচব, উপ ��ি� উপেদ�া , িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়
২১) ড. �মাঃ �শৗকত আকবর, �ক� পিরচালক, �প�র পারমাণিবক 
িব��ৎ �ক� িনম �াণ �ক�, বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন, 
আগারগ�ও, ঢাকা।
২২) �ক� পিরচালক, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান নেভািথেয়টার 
রাজশাহী �াপন (১ম সংেশািধত) �ক�, ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমান নেভািথেয়টার, �তজগ�ও, ঢাকা।
২৩) জনাব এ �ক এম �ৎ�র রহমান িসি�ক, উপসিচব, �া�মাণ 
িব�ান �দশ �নী ও িব�ান িশ�া কায ��ম স�সারণ (১ম 
সংেশািধত) �ক�, জাতীয় িব�ান ও ��ি� জা�ঘর, আগারগ�ও, 
ঢাকা।
২৪) উপসিচব, অিধশাখা/শাখা-১৭, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়
২৫) িচফ একাউ�স এ�া� ফাই�া� অিফসার, , িব�ান ও ��ি� 
ম�ণালয়, িসিজএ ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।
২৬) ড. �মাঃ মিজ�র রহমান, �ক� পিরচালক, �দেশর ৮� 
�মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ক�া�ােস ইনি��উট অব িনউি�য়ার 
�মিডিসন এ� এ�ালােয়ড সােয়ে�স (ইনমাস) �াপন �ক�, 
বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন, আগারগ�ও, ঢাকা।
২৭) ড. �মাহা�দ ম�র আহসান, �ক� পিরচালক, ইনি��উট অব 



িনউি�য়ার �মিডিসন এ� এ�ালােয়ড সােয়ে�স (ইনমাস) 
ময়মনিসংহ ও চ��ােম সাইে�া�ন ও �পট-িস� এবং ইনি��উট 
অব িনউি�য়ার �মিডেকল িফিজ� (আইএনএমিপ), সাভাের 
সাইে�া�ন �িবধািদ �াপন �ক�, বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন, 
আগারগ�ও, ঢাকা।
২৮) ড. �মাঃ জাহা�ীর আলম, �ক� পিরচালক, ইনি��উট অব 
িনউি�য়ার �মিডিসন এ� এ�ালােয়ড সােয়ে�স (ইনমাস) ঢাকা, 
চ��াম, রাজশাহী, �লনা, িসেলট,  িদনাজ�র ও রং�র-এর �রাগীর 
�সবা কায ��ম  এবং অবকাঠােমা উ�য়ন �ক�, বাংলােদশ পরমা� 
শি� কিমশন, আগারগ�ও, ঢাকা।
২৯) ড. �মাঃ সািক�র রহমান, �ক� পিরচালক, �রিডওেথরািপ, 
ডায়াগনি�ক �রিডওলিজ ও িনউ�ন �মাংকন ও মান িনয়�েণর 
�িবধািদ �াপন �ক�, বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন, আগারগ�ও, 
ঢাকা।
৩০) ড. এ. এফ. এম িমজা�র রহমান, �ক� পিরচালক, 
বাংলােদেশর দি�ণা�েল িনউি�য়ার পাওয়ার ��া� িনম �ােণর 
স�া� �ান িনব �াচেনর সমী�া �ক�, বাংলােদশ পরমা� শি� 
কিমশন, আগারগ�ও, ঢাকা।
৩১) �েকৗশলী আশরা�ল হক, �ক� পিরচালক, সাভার� পরমা� 
শি� গেবষণা �িত�ােনর ৩ �মগাওয়াট �মতা স�� গেবষণা 
িরঅ�া�র ফ�াসািল�র  �সফ� িসে�েমর সম�য়সাধন, 
আ�িনকীকরণ, র�ণােব�ণ ও বিধ �তকরণ �ক�, �স�ার ফর িরসাচ � 
িরঅ�া�র, পরমা� শি�  গেবষণা �িত�ান, সাভার, ঢাকা।
৩২) �েকৗশলী �মাহা�দ �মজবাহ উি�ন, �ক� পিরচালক, 
বাংলােদেশ উ� �মতাস�� পারমাণিবক গেবষণা ��ী �াপেনর 
কািরগির সমী�া �ক�, বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন, 
আগারগ�ও, ঢাকা।
৩৩) �েকৗশলী ফাহিমদা আকতার, �ক� পিরচালক, ইনি��উট 
অব ইেলক�িন� এর গেবষণাগার �িবধা উ�য়ন ও আ�িনকায়ন 
�ক�, বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন, আগারগ�ও, ঢাকা।
৩৪) জনাব �মাহা�দ আ�ল হােসম �ইয়া, �ক� পিরচালক, মংলা 
ব�ের �ািপত �তজি�য়তা পরী�ণ ও পিরবী�ণ গেবষণাগােরর 
মানবস�দ উ�য়নসহ আবিসক �িবধািদ �াপন �ক�, 
আর�এমএল, মংলা ব�র এলাকা, মংলা, বােগরহাট।
৩৫) ড. �মাহা�দ আেনায়ার-উল-আিজম, �ক� পিরচালক, 
নবজাতেকর মে� জ�গত হাইেপাথাইরেয়ড �রােগর �া�ভ�াব 
সনা�করণ (২য় পয �ায়) �ক�, িননমাস, ব�ব� �শখ �িজব 
�মিডেকল ইউিনভ�ারিস�, ঢাকা।
৩৬) ড. ��ল আিমন খান, �ধান �ব�ািনক কম �কত�া ও পিরচালক, 
বাংলােদেশর পরমা� শি� কিমশেনর িব�মান গামা �সাস � 
শি�শালীকরণ �ক�, পরমা� শি� গেবষণা �িত�ান, সাভার, 
ঢাকা।
৩৭) জনাব রািশদ আহ�দ আিমরী, �ক� পিরচালক, জনসাধারণ ও 
পিরেবেশর পারমাণিবক িনরাপ�া ও িবিকরণ �র�ার লে�� 



বাংলােদশ পরমা� শি� িনয়�ণ ক��পে�র অবকাঠােমা 
শি�শালীকরণ �ক�, বাংলােদশ পরমা� শি� িনয়�ণ ক�প ��, 
১২/ই, �শের বাংলানগর আগারগ�ও, ঢাকা।
৩৮) ড. সত�িজৎ �ঘাষ, �ক� পিরচালক, পারমাণিবক িব��ৎ 
�কে�র পারমাণিবক িনরাপ�া তদারিককরেণর লে�� বাংলােদশ 
পরমা� িনয়�ণ ক��পে�র িনউি�য়ার �র�েলটরী ইন�া�াকচার 
উ�য়ন �ক�, বাংলােদশ পরমা� শি� িনয়�ণ ক�প ��, ১২/ই, �শের 
বাংলানগর আগারগ�ও, ঢাকা।
৩৯) জনাব �মাঃ আসা�ল হক, �ক� পিরচালক, িসগনািলংসহ 
�প�র পারমাণিবক িব��ৎ �কে�র জ� �রল লাইন �াপন �ক�, 
বাংলােদশ �রলওেয়, রাজশাহী।
৪০) কেন �ল �মাঃ কিবর উি�ন িসকদার, �ক� পিরচালক, �প�র 
পারমানিবক িব��ৎ �কে�র �ভৗত �র�া �ব�া (PPS) িনম �াণ 
�ক�, �সনাসদর, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
৪১) ড. �মাহা�দ নািজম জামান, �ক� পিরচালক, 
িবিসএসআইআর-এর আইএমএমএম-এ এক� খিনজ �ি�য়াকরণ 
�ক� �িত�াকরণ �ক�,  িবিসএসআইআর, সােয়� �াবেরটরী 
�রাড, খনজন�র, জয়�রহাট।
৪২) ড. �মাঃ �হােসন �সাহরাব, �ক� পিরচালক, ইনি��উট অব 
বােয়াই�ভ�ােল� �ািডজ এ� ফাম �ািসউ�ক�াল সাইে�স 
�িত�াকরণ �ক�, বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ. 
ধানমি�, ঢাকা।
৪৩) ড. িশরীন আ�ার জাহান, �ক� পিরচালক, িবিসএসআইআর-
এর ক�চ ও িসরািমক গেবষণা ও পরী�ণ ইনি��উট 
(আইিজিসআর�) শি�শালীকরণ �ক�, বাংলােদশ িব�ান ও িশ� 
গেবষণা পিরষদ, ধানমি�, ঢাকা।
৪৪) ড. �মাঃ আব�স সালাম, �ক� পিরচালক, হাইে�ােজন এনািজ� 
গেবষণাগার �াপন �ক�, বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা 
পিরষদ, চ��াম।
৪৫) জনাব �রজাউল কিরম, �ক� পিরচালক, িবিসএসআইআর ঢাকা 
ও চ��াম �কে� িনরাপদ ও �া��কর �টকী মাছ �ি�য়াকরণ এবং 
ইনেডার ফািম �ং গেবষণা সং�া� �্িবধািদ �াপন �ক�, বাংলােদশ 
িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ, ধানমি�, ঢাকা।
৪৬) জনাব বদ�ল আেবদীন, �ক� পিরচালক, �া�মাণ িব�ান 
�দশ �নী- িবিসএসআইআর �ক�, বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা 
পিরষদ, ধানমি�, ঢাকা।
৪৭) ড. জাহা�ীর আলম, �ক� পিরচালক, জাতীয় জীন �াংক 
�াপন �ক�, �াশনাল ইনি��উট অব বােয়ােটকেনালিজ, সাভার, 
ঢাকা।
৪৮) জনাব �মাঃ আহসান হাবীব, িনব �াহী �েকৗশলী, সাভার গণ�ত� 
িবভাগ, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৯) জনাব পিব� �মার দাস, িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� ই/এম 
িবভাগ-৬, গণ�ত� অিধদ�র, �স�নবািগচা, ঢাকা।
৫০) িসিনয়র সহকারী সিচব, অিধশাখা/শাখা-১৪, িব�ান ও ��ি� 



ম�ণালয়
৫১) িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির� দািয়�), অিধশাখা/শাখা-২১, 
িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়
৫২) িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির� দািয়�), অিধশাখা/শাখা-৮, 
িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়
৫৩) জনাব িবেবকান� রায়, িসিনয়র ত� অিফসার, িব�ান ও 
��ি� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫৪) জনাব নাজ�জ সািকব, ওেয়ব �ডেভলপার, �স�ার পেয়� 
বাংলােদশ, বাসা#১১৬ (৫ম তলা), �রাড#৯, �ক-িস, িনেকতন, 
�লশান-১, ঢাকা-১২১২ (সভায় �কে�র আিথ �ক ও �ভৗত অ�গিত 
সফটওয়াের �দশ �েনর অ�েরাধসহ)।

�ারক ন�র: ৩৯.০০.০০০০.০১৬.১৪.০১৩.২০-৬৫/১(৭) তািরখ: ৪ ফা�ন ১৪২৭

১৭ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
২) উপসিচব, িনরাপ�া-২ শাখা, জনিনরাপ�া িবভাগ
৩) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, মাননীয় ম�ীর দ�র, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়
৪) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ�র, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়
৫) িসে�মস �ােনজার, অিধশাখা/শাখা-২৪ (আইিস� শাখা), িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় (সভায় িভিডও কনফাের� আেয়াজন ও
সভার �না�শ� ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
৬) সহকারী সিচব, অিধশাখা/শাখা-৪, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় (সভা ক� ��ত রাখা ও আ�ায়েনর অ�েরাধ করা হেলা)।
৭) অিফস কিপ/গাড � ফাইল।

১৭-২-২০২১
�মাঃ মাক�দ আলম 

িসিনয়র সহকারী সিচব


