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রযসংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগগয অগ গাগনাগ্রাভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

সরিফ 

যুগ্মসরিফ 

(প্রাসন ও অথ গ) 

যুগ্মসরিফ 

(উন্নয়ন ও রযকল্পনা)

অরতরযক্ত সরিফ 

তথ্য ব্যফস্থানা 

 

 

উসরিফ 

(প্রাসন) 

উসরিফ 

(ফাগেট, আরথ গক ব্যফস্থানা 

ও সভন্বয়) 

উসরিফ 

(উন্নয়ন)

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

আইন াখা 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

প্রাসন-৩ 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

প্রাসন-২ 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

প্রাসন-১ 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

ফাগেট 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

অরিট াখা ও সভন্বয় 

রহসাফযক্ষণ কভ গকতগা 

রহসাফ াখা 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

উন্নয়ন-১ 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

উন্নয়ন-২ 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

উন্নয়ন-৩ 

রসরনয়য সহকাযী প্রধান 

উন্নয়ন-৪ 

উসরিফ 

(তথ্য ব্যফস্থানা) 

রসগেভ এ্যানাররে 

(আইরসটি) 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

তথ্য ব্যফস্থানা-১ 

রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

তথ্য ব্যফস্থানা -২ 

প্প্রাগ্রাভায 

(আইরসটি) 

সহকাযী প্প্রাগ্রাভায 

(আইরসটি-১) 

সহকাযী প্ভইনগটন্যান্স 

ইরিরনয়য (আইরসটি-২) 

প্রাসরনক কভ গকতগা 

আইন াখা 

অরপস সহকাযী কাভ-

করিউটায মুদ্রা: 

অরপস সহায়ক 

সরিগফয এ্কান্ত সরিফ 

(রসরনয়য সহকাযী সরিফ) 
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সরিফ 

১×সরিফ 

১×সরিগফয এ্কান্ত সরিফ  

    (রসরনয়য সহকাযী সরিফ) 

১×ব্যরক্তগত কভ গকতগা 

১×অরপস সহ: কাভ-করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহকাযী 

২×অরপস সহায়ক 
অরতরযক্ত সরিফ 

তথ্য ব্যফস্থানা 

 

 

১×অরতরযক্ত সরিফ 

১×ব্যরক্তগত কভ গকতগা 

১×অরপস সহায়ক 

 উসরিফ 

তথ্য ব্যফস্থানা 

রসগেভ এ্যানাররে 

আইরসটি ১×উসরিফ 

১×ব্যরক্তগত কভ গকতগা 

১×অরপস সহায়ক  

সহকাযী/  রসরনয়য 

সহকাযী সরিফ 

সহকাযী/  রসরনয়য 

সহকাযী সরিফ 

তথ্য ব্যফস্থানা-১ 

১×সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা 

১×করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক 

তথ্য ব্যফস্থানা-২ 

১×সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা 

১×অরপস সহ: কাভ-করিউটায মুদ্রা:  

১× অরপস সহায়ক 

১×রসগেভ এ্যানাররে 

১×করিউটায অাগযটয 

১×অরপস সাহায়ক 

প্প্রাগ্রাভায 

১×প্প্রাগ্রাভায 

১×করিউটায অাগযটয 

সহকাযী প্প্রাগাভায সহকাযী প্ভইনগটন্যান্স ইরিরনয়ায 

আইরসটি-২ 

১×সহকাযী প্ভইনগটন্যান্স ইরিরনয়ায 

১×করিউটায অাগযটয 

আইরসটি-১ 

১×সহকাযী প্প্রাগ্রাভায 

১×করিউটায অাগযটয 
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যুগ্মসরিফ  

(প্রাসন ও অথ গ) 

 
১×যুগ্মসরিফ 

১×ব্যরক্তগত কভ গকতগা 

১×অরপস সহ: কাভ-করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক 

 

 

উসরিফ (প্রাসন) 

 

 

 উসরিফ  

(ফাগেট ও অরিট, সভন্বয়) 

 ১×উসরিফ 

১×ব্যরক্তগত কভ গকতগা 

১×অরপস সহায়ক 

 

 

১×উসরিফ 

১×ব্যরক্তগত কভ গকতগা 

১×অরপস সহায়ক 

 

 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

 

 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

 

 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

 

 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

 

প্রাসন-১ 

১×সহকাযী/  রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা  

১×করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক  

প্রাসন-২ 

১×সহকাযী/  রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা  

১×সাঁট মুদ্রক্ষক:কাভ-করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহকাযী (প্োয) 

১×পগটাকর অাগযটয 

১×অরপস সহায়ক 

১×দপ্তযী 

 

প্রাসন-৩ 

১×সহকাযী/  রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা  

১×অরপস সহ: কাভ-করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক  

 

ফাগেট ও আরথ গক ব্যফস্থানা 

১×সহকাযী/  রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা  

১×অরপস সহ: কাভ-করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক  

 

অরিট ও সভন্বয় 

১×সহকাযী/  রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা  

১×অরপস সহ: কাভ-করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক  

 

১×অরপস সহকাযী 

২×অরপস সহায়ক  

 

ত্র গ্রহণ ও রফতযণ 

রহসাফযক্ষণ কভ গকতগা 

 

রহসাফ াখা 

১×রহসাফযক্ষণ কভ গকতগা 

১×সহকাযী রহসাফযক্ষণ কভ গকতগা 

১×রহসাফ যক্ষক 

১×কযারয়ায 

১×অরপস সহাকাযী কাভ-করিউটায মুদ্রা: 

১×কযা সযকায 

১×অরপস সহায়ক  



4 
 

 

 
যুগ্মসরিফ  

(উন্নয়ন ও রযকল্পনা) 

 ১×যুগ্মসরিফ 

১×ব্যরক্তগত কভ গকতগা 

১×অরপস সহায়ক 

 

 

উসরিফ 

(উন্নয়ন) 

 

 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

 

 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী প্রধান 

 

উন্নয়ন-১ 

১×সহকাযী/  রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা  

২×রযসংখ্যান সহকাযী 

১×অরপস সহ: কাভ-করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক 

 

 

 

১×অরপস সকহায়ক 

উন্নয়ন-২ 

১×সহকাযী/  রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা 

১×করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক 

উন্নয়ন-৩ 

১×সহকাযী/  রসরনয়য সহকাযী সরিফ 

১×প্রাসরনক কভ গকতগা 

১×অরপস সহ: কাভ-করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক 

রযকল্পনা 

১×সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী প্রধান 

১×রযসংখ্যান সহকাযী 

১×করিউটায মুদ্রা: 

১×অরপস সহায়ক  

১×উসরিফ 

১×ব্যরক্তগত কভ গকতগা 

১×অরপস সহায়ক 

 

 

গদয নাভ গদয 

সংখ্যা 

সরিফ ১ 

অরতরযক্ত সরিফ ১ 

যুগ্মসরিফ ২ 

উসরিফ ৪ 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী সরিফ ১১ 

সহকাযী/রসরনয়য সহকাযী প্রধান ১ 

রসগেভ এ্যানাররে ১ 

প্প্রাগ্রাভায ১ 

রহসাফযক্ষণ কভ গকতগা ১ 

সহকাযী প্প্রাগ্রাভায ১ 

সহকাযী প্ভনগটন্যান্স ইরিরনয়ায ১ 

১ভ প্েণী প্ভাট ২৫ 

 

গদয নাভ গদয 

সংখ্যা 

প্রাসরনক কভ গকতগা ১০ 

ব্যরক্তগত কভ গকতগা ৮ 

সহকাযী রহসাফযক্ষণ কভ গকতগা ১ 

রহসাফ যক্ষক ১ 

করিউটায অাগযটয ৪ 

সাঁট মুদ্রাক্ষরযক ১ 

রযসংখ্যান সহকাযী ২ 

কযারয়ায ১ 

অরপস সহ: কাভ-করিউটায 

মুদ্রাক্ষরযক 

৯ 

করিউটায মুদ্রাক্ষরযক ৪ 

অরপস সহকাযী ৩ 

পগটাকর অাগযটয ১ 

কযা সযকায ১ 

দপ্তযী ১ 

অরপস সহায়ক ২৪ 

সফ গ প্ভাট ৭১ 

 

(ক) অরপস সযিাভ 

ক্ররভক নং রফফযণ সংখ্যা 

০১ এ্য়াযকুরায ১৬ 

০২ পগটাকরয়ায ৬ 

০৩ করিউটায ৪৮ 

০৪ ল্যাট ৬ 

০৫ রপ্রন্টায ৪৮ 

০৬ স্ক্যানায ৪৮ 

০৭ প্পান ২৭ 

০৮ প্পক্স ০২ 

০৮প্পক্স 

 

 

অরপস সযিাভ, মানফাহন ও রফরফধ 

 

(ক) মানফাহন 

ক্ররভক নং রফফযণ সংখ্যা 

০১ াগেগযা েী ১ 

০২ ভাইগক্রাফাস ৩ 

০৩ ভটয সাইগকর ১ 

   

   

   

   

 


