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সপ অমদ 

 

এতদ্বাযা ংসিষ্ট কমরয ফগসতয জন্য জানামনা মামে ফম, গবন নমভন্ট অআসটি সপা ন ফপাযামভয  উমযাফগ  

অআসটি উমদষ্টা জনাফ জীফ ওয়ামজদ জয় ভমাদময়য জন্মসদন উদ মান নুষ্ঠান পরবামফ ফাস্তফায়মনয রমযে 

াসফ নক কাম নক্রভ সযচারনায জন্য সনমমাক্ত কসভটি গঠন কযা মরাঃ  

1. যতন চন্দ্র ার, ফপ্রাগ্রাভায, ংস্কৃসত সফলয়ক ভন্ত্রণারয় - অফায়ক 

2. ফভাঃ আনামুর ক, ফপ্রাগ্রাভায, ভসরা ও সশু সফলয়ক ভন্ত্রণারয় – দস্য 

3. নূয ফভাামদ, ফপ্রাগ্রাভায, ভৎস্য ও প্রাণীম্পদ ভন্ত্রণারয় – দস্য 

4. মুঃ ওয়াসদ মুযাদ, ফপ্রাগ্রাভায, সযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ – দস্য 

5. জাসকয ফামন  ান, ফপ্রাগ্রাভায, জাতীয় যাজস্ব ফফাড ন – দস্য  

6. ফভাঃ ফতাপাজ্জর ফামন, ফপ্রাগ্রাভায, থ ন সফবাগ – দস্য  

7. ফভাঃ অসতর্কয যভান নাসদ সভয়া, কাযী ফভআনমেন্যান্স আসিসনয়ায, ফরসজমরটিব ও ংদ সফলয়ক সফবাগ 

– দস্য 

8. সযফুর আরাভ, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগামমাগ প্রযুসক্ত সধদপ্তয – দস্য 

9. ল্লফ যায়, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, কৃসল ভন্ত্রণারয় – দস্য 

10. জীফ ফচৌধুযী, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগামমাগ প্রযুসক্ত সধদপ্তয – দস্য  

11. ফভাঃ যাসজবুর ক যাসজফ, কাযী ফভআনমেন্যান্স আসিসনয়ায, জ্বারাসন ও  সনজ ম্পদ – দস্য সচফ  

কসভটিয কাম নসযসধঃ 

 জন্মসদন উদ মান নুষ্ঠান পরবামফ অময়াজমনয াসফ নক কাম নক্রভ সযচারনা।  

৩. মথামথ কর্তনমযয নুমভাদনক্রমভ এ অমদ জাসয কযা মরা।  

                                                                                                 

                                                                 তাসয ঃ ২৮ জুন ২০২১  

 (কাভরুজ্জাভান) 

     যুগ্মসচফ 

গবন নমভন্ট অআসটি সপা ন ফপাযাভ 

      ফভাফাআরঃ ০১৬৭৮০৪৫৬৮০  
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সফতযণ ও কাম নামথ ন (ফজেষ্ঠতায ক্রভানুাময নয়):  

1. যতন চন্দ্র ার, ফপ্রাগ্রাভায, ংস্কৃসত সফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

2. ফভাঃ আনামুর ক, ফপ্রাগ্রাভায, ভসরা ও সশু সফলয়ক ভন্ত্রণারয়।  

3. নূয ফভাামদ, ফপ্রাগ্রাভায, ভৎস্য ও প্রাণীম্পদ ভন্ত্রণারয়।  

4. মুঃ ওয়াসদ মুযাদ, ফপ্রাগ্রাভায, সযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা সফবাগ। 

5. জাসকয ফামন  ান, ফপ্রাগ্রাভায, জাতীয় যাজস্ব ফফাড ন। 

6. ফভাঃ ফতাপাজ্জর ফামন, ফপ্রাগ্রাভায, থ ন সফবাগ।  

7. ফভাঃ অসতর্কয যভান নাসদ সভয়া, কাযী ফভআনমেন্যান্স আসিসনয়ায, ফরসজমরটিব ও ংদ সফলয়ক সফবাগ।   

8. সযফুর আরাভ, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগামমাগ প্রযুসক্ত সধদপ্তয।  

9. ল্লফ যায়, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, কৃসল ভন্ত্রণারয়।  

10. জীফ ফচৌধুযী, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগামমাগ প্রযুসক্ত সধদপ্তয।  

11. ফভাঃ যাসজবুর ক যাসজফ, কাযী ফভআনমেন্যান্স আসিসনয়ায, জ্বারাসন ও  সনজ ম্পদ।  

12.  সপ কস।   

                                                                                                                                                                

                                                                  তাসয ঃ ২৮ জুন ২০২১  

 (কাভরুজ্জাভান) 

      যুগ্মসচফ 

গবন নমভন্ট অআসটি সপা ন ফপাযাভ 

      ফভাফাআরঃ ০১৬৭৮০৪৫৬৮০  

 


