
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

                                   (অযগাদনাগ্রাভ)                 
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বিফ 

  

জনফর-৬ 

১ বিফ/বাযপ্রাপ্ত বিফ 

১ বিদফয একান্ত বিফ (ব: : বিফ) 

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

১অবপ ঃ কাভ কবপঃ মুদ্াঃ 

২অবপ ায়ক 

 

অবতবযি বিফ (প্রান) 

জনফর-৩  

১অবতবযি বিফ 

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

১অবপ ায়ক 

 

উ-প্রযুবি উদদষ্টা 

(উ-প্রধান) 

 

জনফর-৩ 

১উ-প্রযুবি উদদষ্টা 

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

১ অবপ ায়ক  

 

াখা-৮ 

 
জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ প্রধান 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ  কবপঃ অাঃ. 

১অবপ ায়ক   

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ প্রধান 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ  অাঃ 

১অবপ ায়ক   

 

জনফর-৪   

১ ঃ/বঃ ঃ প্রধান 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপ ঃ কাভ কবপঃ মুদ্াঃ 

১অবপ ায়ক   

 

জনফর-৪  

১ ঃ/বঃ ঃ প্রধান 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপ ঃ কাভ কবপ: মুদ্াঃ 

১অবপ ায়ক   

 

বাফ াখা 

াখা-১৪ 

 

াখা-১৬ 

 

াখা-১৭ 

 

অবতবযি বিফ/যুগ্মবিফ 

রূপুয াযভাণবফক বফদ্যুৎ 

জনফর-৪  

১ অবতঃবিফ 

১ব্যবিগত কভ মকতমা  

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ-কবপঃ অাঃ. 

১অবপ ায়ক   

 

উ-প্রধান উবিফ 

 
জনফর-২ 

১ উ-প্রধান 

১ব্যবিগত কভ মকতমা  

 
জনফর-৩  

১ উবিফ 

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

১ অবপ ায়ক 

 

াখা-১৯ 

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ প্রধান  

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপ : কাভ কবপ: মুদ্া: 

১অবপ ায়ক   

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপ ঃ কাভ কবপঃ মুদ্াঃ 

১অবপ ায়ক   

  

জনফর-১ 

১ ঃ/বঃ ঃ প্রধান  

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপ : কাভ কবপ: 

মুদ্া 

১ অবপ ায়ক 

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপ : কাভ কবপ: মুদ্া: 

১ অবপ ায়ক   

 

াখা-২১ 

 

উ-বফজ্ঞাবনক উদদষ্টা     

(উবিফ) 

জনফর-৩ 

১ উ-বফজ্ঞাবনক উদদষ্টা       

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

১ অবপ ায়ক 

 

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ অাঃ. 

১অবপ ায়ক   

 

 

 

 

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপ : কাভ কবপ: মুদ্া 

১অবপ ায়ক   

 

 

 

 

 

 

 

জনফর-৪  

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্া: কাভ কবপ: অা: 

১অবপ ায়ক   

 

 

জনফর-৪  

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপঃকাভকঃমুদ্াঃ 

১অবপ ায়ক   

 

 

 

 

 

 

 

াখা-৯ 

 
াখা-১০ 

 

াখা-১৩ 

 কাবযগবয উদদষ্টা 

(প্রধান বফজ্ঞাবনক কভ মকতমা) 

অবতঃ কাবযগবয উদদষ্টা 

(মূখ্য বফজ্ঞাবনক কভ মকতমা) 

 

জনফর-২ 

১কাবযগবয উদদষ্টা 

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

 

জনফর-২  

১ অবতঃ কাবযগবয উদদষ্টা  

১ অবপ ঃকাভ কবপঃ মুদ্াঃ 

 

 

াখা-৭ 

 
াখা-৫ 

 

াখা-৬ 

 

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ অাঃ. 

১অবপ ায়ক   

 

জনফর-৪  

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ অাঃ. 

১অবপ ায়ক   

 

জনফর-৪  

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ অাঃ. 

১অবপ ায়ক   

 

াখা-৪ 

 

াখা-২ 

 

াখা-৩ 

 
জনফর-৬ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ অাঃ. 

১ অবপঃ কাভ কবপঃ মুদ্াঃ 

২অবপ ায়ক   

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ  অাঃ 

১অবপ ায়ক   

 

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপ: অা: 

১অবপ ায়ক   

 

াখা-১ 

 

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ অাঃ. 

১অবপ ায়ক   

 

যুগ্মবিফ (প্রান) 

জনফর-২৬ 

২ প্রাবনক কভ মকতমা 

৪অবপঃ কাভ কবপঃ মুদ্াঃ 

১ডুবিদকটাং মভবন অাঃ  

(পদটাকব অা:) 

৩ড্রাইবায 

১দপ্তযী (অবপ ায়ক) 

৩ম্যাদঞ্জায (ফাতমা ফাক) 

৪অবপ ায়ক   

১বিনায  

৪দাদযায়ান 

৩সুইায 

 

 

 

জনফর-৬ 

১ বঃযক্ষণ কভ মকতমা 

১ ঃ বঃ যক্ষণ কভ মকতমা 

১ বাফ যক্ষক 

১ কুাবয়ায 

১ অবপঃকাভ কবপঃ মুদ্াঃ 

১ কুা যকায 

 

 

াখা-১৮ 

 
 Section-XVIII 

াখা-১১ 

 

াখা-১৫ 

 

জনফর-৪  

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ অাঃ 

১অবপ ায়ক   

 

জনফর-৪  

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্াঃকাভ  কবপঃ  অাঃ 

১অবপ ায়ক   

 

জনফর-৪  

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ াঁট-মুদ্া:কাভ: কবপঃ অাঃ 

১অবপ ায়ক   

 

রাইদেযী  

জনফর-১ 

১ কুাটারগায 

 

(৮২) 

বফদ্যভান দ 
 

এনবএট মর 

 
জনফর-৪ 

১ উবিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপ : কাভ কবপ: মুদ্া: 

১ অবপ ায়ক   

 
 

 

তথ্য প্রযুবি াখা 

জনফর-৮ 

১ বদষ্টভ ম্যাদনজায 

১ মপ্রাগ্রাভায 

১ঃ মপ্রাগ্রাভায  

৩কবপঃ অাদযটয 

১ কবপঃ অাদযটয 

১ অবপ ায়ক   

 
 

 

জনফর-৫  

১ উবিফ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপ : কাভ কবপ: মুদ্া: 

১ অবপ ায়ক   

 

ফাদয়াদটকদনারবজ মর 

আইন াখা 

জনফর-৪ 

১ ঃ/বঃ ঃ বিফ 

১ প্রাবনক কভ মকতমা 

১ অবপঃকাভকবপঃ মুদ্াঃ  

১অবপ ায়ক   

াখা-২০ 

 

াখা-২২ 

 

 

াধাযণ 

াখা 

১০২+৮২+৬=১৯০ 

াখা-১২ 

 

 

ভন্ত্রণারদয়য কাম মাফরী 

 বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফলয়ক জাতীয় নীবতভারা ফাস্তফায়দনয রদক্ষ  ুবফববন্ন ভন্ত্রণারদয়য কাম মক্রদভয ভদে ভন্বয় 

াধন। 
 জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি বযলদ (এনবএট)-এয সুাবযমূ ফাস্তফায়ন। 
 বফজ্ঞান এফাং প্রযুবি বফলয়ক ফঙ্গফন্ধু মপদরাব প্রদান।  
 বফজ্ঞান ও প্রযুবিয বফববন্ন মক্টদয গদফলণা ও উন্নয়ন াংবিষ্ট যকাবয-মফযকাবয াংস্থা/প্রবতষ্ঠানমূদক আবথ মক 

অনুদান প্রদান।  
 বফববন্ন প্রবতষ্ঠাদনয গদফলকদদয/বফজ্ঞানীদদয দক্ষতা বৃবিয জন্য মদদ ও বফদদদ প্রবক্ষণ প্রদান।  
 অববজ্ঞতা বফবনভয় ও ফাস্তফবববিক জ্ঞান অজমদনয জন্য মদব ও বফদদব বফদলজ্ঞদদয ভন্বদয় ওয়াকম ও 

মবভনাদযয আদয়াজন।  
 বফববন্ন মদদ ও াংবিষ্ট আন্তজমাবতক াংস্থামূদয দঙ্গ বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফলয়ক দমাবগতায পকম স্থান, 

উন্নয়ন এফাং াংবিষ্ট মক্ষদে চুবি পাদন ও দমাবগতা কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন।  
 াযভাণবফক বফদ্যুৎ মকন্দ্র স্থান এফাং াযভাণবফক বনযািা ও বফবকযণ বনয়ন্ত্রণ পবকমত কাম মপাদন।  
 যভাণু বিয াবন্তপূণ ম ব্যফাদযয মক্ষে ম্প্রাযণ।  
 মুদ্পদ বিবিতকযণ, আযণ ও গদফলণায জন্য মুদ্ গদফলণা ইনবিটউট প্রবতষ্ঠা।  
 মদদয বনউবিয় বফবকযণ উৎ ব্যফাযকাযী প্রবতষ্ঠানমূদক রাইদন্স প্রদান ও তদাযবককযণ।  
 মকবভকুার মভদরারবজ, জীফপ্রযুবি, ইদরকরবনক্স ও অন্যান্য বল্প বফলয়ক গদফলণা।  
 মদবয় রাগই প্রযুবি উদ্ভাফন ও ব্যফায এফাং এ াংক্রান্ত অফকাঠাদভা ও ভানফপদ উন্নয়ন।  
 বফজ্ঞান জনবপ্রয়কযণ ও বফজ্ঞানদিতনতা সৃবষ্টয রদক্ষ  ুমদদয বক্ষা প্রবতষ্ঠানমূদয ভন্বদয় প্রবতফছয ‘জাতীয় 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি প্তা’ উদ্যান । 
 আধুবনক জীফপ্রযুবিয ভােদভ কৃবল, বযদফ, বিবকৎা ও বল্প মক্ষদে বযদফফান্ধফ ও মটকই উন্নত প্রযুবি 

উদ্ভাফন ও উৎাদন বৃবিয রদক্ষ  ুগদফলণা কাম মক্রভ বযিারনা ভানফকল্যাদণ এয সুপর প্রদয়াগ। 
 জনাধাযদণয ভদে বফজ্ঞান বক্ষায প্রায ও বফজ্ঞান দিতনতা সৃবষ্ট কযা।   

অবিয়া, 

ববদয়না 
দূতাফা 

যাবয়া, ভদকা 

দূতাফা যুগ্মবিফ (বফপ্রউ)    

 

(১০২) 

জনফর-৩ 

১যুগ্মবিফ 

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

১অবপ ায়ক   

 

জনফর 

4.5 প্রথভ মেণী দ 

াংখ্যা 

মগ্রড 

১ বিফ                                    ১ ১ 

২ অবতবযি বিফ ১ ২ 

৩ অবতবযি/যুগ্মবিফ                                                         ১ ২/৩ 

৪ যুগ্মবিফ এফাং 

াদয়বিবপক/মটকবনদকর উদদষ্টা 

২ ৩/৩ 

৫ উবিফ                                                                        ৫ ৫ 

৬ উবিফ (উ-বফজ্ঞাবনক উদদষ্টা)                       ১ ৫ 

৭ উ-প্রধান (উ-প্রযুবি উদদষ্টা)                                                                             ১ ৫ 

৮ উ-প্রধান ১ ৫ 

৯ বদিভ ম্যাদনজায ১ ৪ 

১০ কাযী বিফ/ববনয়য কাযী বিফ                  ১৯ ৯/৬ 

১১ কাযী প্রধান/ববনয়য কাযী প্রধান            ৬        

৯/৬ 

১২ মপ্রাগ্রাভায                                                                        ১ ৬ 

১৩ বাযযক্ষণ কভ মকতমা                                                                   ১ ৯ 

১৪ কাযী মপ্রাগ্রাভায  ১ ৯ 

১৫ কাবযগবয উদদষ্টা ১ ৩ 

১৬ অবতবযি কাবযগবয উদদষ্টা                                                                        ১ ৪ 

                          মভাট                                                             ৪৪  

 বিতীয় মেণী   

১ প্রাবনক কভ মকতমা                                      ২৭ ১০ 

২ ব্যবিগত কভ মকতমা                                          ১২ ১০ 

৩ কাযী বাযযক্ষণ কভ মকতমা                                                                  ১ ১০ 

                                 মভাট                                                                                                                                                     ৪০  

 তৃতীয় মেণী    

১ বাফযক্ষক                                                                           ১ ১২ 

২ কুাটারগায                                                                               ১ ১২ 

৩ কবপউটায অাদযটয                                                             ৪ ১৩ 

৪ কুাবয়ায                                                                                     ১ ১৪ 

৫ াঁট-মুদ্াঃ কাভ কবপঃ অাঃ                                                                ১৫ ১৩ 

৬ অবপ ঃ কাভ-কবপঃ মুদ্াঃ                                 ১৯ ১৬ 

৭ ড্রাইবায ৩ ১৫ 

                                মভাট                                                   ৪৩  

 িতুথ ম মেণী   

১ কুা যকায                                                                           ১ ১৭ 

২ ডুবিদকটাং মভবন অাদযটয (পদটাকব অা:) ১ ১৮ 

৩ দপ্তযী (অবপ ায়ক) ১ ১৯(২০) 

৪ ম্যাদঞ্জায (ফাতমা ফাক)                                                               ৩ ২০ 

৫ অবপ ায়ক                                                                                  ৪২ ২০ 

৬ বিনায                                                                                ১ ২০ 

৭ দাদযায়ান ৪ ২০ 

৮ সুইায ৩ ২০ 

                       মভাট                                                                                 ৫৬  

১ কাউবন্সরয (বনউবিয়ায াওয়ায), (যাবয়া ভদকা দূতাফা) ১ ৫ 

প্রাবনক কভ মকতমা কাভ ব্যবিগত কভ মকতমা (যাবয়া ভদকা দূতাফা) ১ ১০ 

 ড্রাইবায কাভ মভদঞ্জায (যাবয়া ভদকা দূতাফা) ১ ১৫ 

২ বনউবিয়ায এুাটাদ (অবিয়া, ববদয়না দূতাফা) ১ ৫ 

প্রাবনক কভ মকতমা কাভ ব্যবিগত কভ মকতমা (অবিয়া, ববদয়না দূতাফা) ১ ১০ 

ড্রাইবায কাভ মভদঞ্জায (অবিয়া, ববদয়না দূতাফা) ১ ১৫ 

                       ফ ম মভাট                                          ১৯০  

 

অবপ যঞ্জাভাবদ 

যঞ্জাভাবদ টওএন্ডইভূি মভাট 

কায ৩ ৩ 

ভাইদক্রাফা ৩ ৩ 

বজ ১ ১ 

মভাটয াইদকর ১ ১ 

এয়ায কবন্ডনায/কুরায ১ ১ 

মিইন মায কবয়ায ১ ১ 

ডুবিদকটাং মভবন ১ ১ 

টাই যাইটায ২৬ ২৬ 

কবপউটায ৪১ ৪১ 

বপ্রিায ৩৪ ৩৪ 

ইউবএ ৩২ ৩২ 

মনটওয়াকম ইকুইদভি ৫ ৫ 

সুইি যাউটায ১ ১ 

াবমায ১ ১ 

কুানায ১ ১ 

প্যাফবরক এুামড্র বদিভ ১৯ ইউবনট ১৯ ইউবনট 

ভাবিবভবডয়া প্রদজক্টয ১ ১ 

পদটাকবয়ায ২ ২ 

ইিাযকভ রাইন+মট ২৯ট ২৯ট 

 

জনফর-৩  

১ যুগ্মবিফ 

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

১ অবপ ায়ক 

 

উবিফ (প্রান 

 

জনফর-৩ 

১ উবিফ 

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

১অবপ ায়ক   

 

উবিফ (বফপ্রউ)    

 

জনফর-৩  

১ উবিফ 

১ব্যবিগত কভ মকতমা 

১ অবপ ায়ক 

 

জনফর-৩ 

১কাউবন্সরয (বনউবিয়ায 

াওয়ায) 

১প্রাবনক কভমকতমা কাভ 

ব্যবিগত কভমকতমা 

১ড্রাইবায কাভ মভদঞ্জায 

 

জনফর-৩ 

১বনউবিয়ায এুাটাদ 

১প্রাবনক কভমকতমা কাভ 

ব্যবিগত কভমকতমা 

১ড্রাইবায কাভ মভদঞ্জায 

 

(৬) 


