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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয় 

�স� িবভাগ 
�শাসন অিধশাখা 

www.bridgesdivision.gov.bd 
�স� ভবন, িনউ এয়ারেপাট � �রাড, বনানী, ঢাকা।

 

 

ন�র: ৫০.০০.০০০০.২০১.৩৭.০৩২.১৩.৬৩ তািরখ: 
০৭ মাচ � ২০২১

২২ ফা�ন ১৪২৭

অিফস আেদশ
      মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক ০৪ এি�ল ২০১৩ তািরেখ জাির�ত প� নং ০৪.২২১.০১৪.০০.০৪.০১৯.২০১০-৪০০ অ�যায়ী �স� িবভােগর ‘�নিতকতা

কিম�’ িনেদ �শ�েম িন��প �নগ �ঠন করা হেলাঃ
�ম পদবী ও কম ��ল  
১। িসিনয়র সিচব/ সিচব  সভাপিত
২। অিতির� সিচব (উ�য়ন) সদ�
৩। অিতির� সিচব ও পিরচালক (িপএ�া�িড) সদ�
৪। ��সিচব ও পিরচালক (�শাসন) সদ�
৫। ��সিচব ও পিরচালক (অথ � ও িহসাব) সদ�
৬। �ধান �েকৗশলী সদ�
৭। উপসিচব (�শাসন) সদ�
৮। ��সিচব (�শাসন) সদ�-সিচব ও �ফাকাল পেয়�

কায �পিরিধঃ

(ক) সংি�� �স�ের ��াচার �িত�ার ��ে� অিজ�ত সাফ� এবং অ�রায় িচি�তকরণ;

(খ) পিরলি�ত অ�রায় �রীকরেণ সময়াব� কম �পিরক�না �ণয়ন;

(গ) কম �পিরক�না বা�বায়েনর দািয়� কােদর উপর �� থাকেব তা িনধ �ারণ;

(ঘ) সংি�� �স�ের ��াচার �িত�ায় �হীত কম �পিরক�না বা�বায়ন ও পিরবী�ণ; এবং

(ঙ) মি�পিরষদ িবভােগ অবি�ত জাতীয় ��াচার বা�বায়ন ইউিনেট ��াচার বা�বায়েনর অ�গিত সং�া�               �িতেবদন ��রণ।

০২।       জন�ােথ � এ আেদশ জাির করা হেলা এবং অিবলে� কায �কর হেব।

৭-৩-২০২১
খান শাহা�র আলম

সহকারী সিচব
�ফান: +৮৮০২৫৫০৪০৩৪৩
ফ�া�: +৮৮০২৫৫০৪০৪৪৪

ইেমইল: shahriars.du@gmail.com

২২ ফা�ন ১৪২৭
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ন�র: ৫০.০০.০০০০.২০১.৩৭.০৩২.১৩.৬৩/১(১০) তািরখ: ২২ ফা�ন ১৪২৭

০৭ মাচ � ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: (�জ��তার �মা�সাের নয়) 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
২) অিতির� সিচব , উ�য়ন অ�িবভাগ , �স� িবভাগ
৩) ��-সিচব, �শাসন অ�িবভাগ , �স� িবভাগ
৪) পিরচালক, পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
৫) পিরচালক, পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
৬) পিরচালক, পিরচালক (অথ � ও িহসাব) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
৭) �ধান �েকৗশলী, �ধান �েকৗশলী এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�
৮) উপসিচব, �শাসন অিধশাখা, �স� িবভাগ
৯) একা� সিচব, সিচব এর দ�র, �স� িবভাগ
১০) ��া�ামার, �শাসন শাখা, �স� িবভাগ (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)

৭-৩-২০২১
খান শাহা�র আলম

সহকারী সিচব


