
বিষয় সভাপবি সদসয-সবিি অন্যান্য সদসযিৃন্দ 
ফ াকাল পয়য়ন্ট কর্মকিম ার ন্ার্ ও 

পদিী 
ফ াকাল পয়য়ন্ট কর্মকিম ার প্রবিকল্প 

১। ইয়ন্ায়ভশন্ 

নিববাহী পনরচাক (অর্ব) 
  

  

জিাব মমাোঃ আনমিু ইসাম 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (অপাররলি) 

প্রস্তানবত কনমটির সভাপনত ও 

সদসয-সনচব আরাচিা করর 

কনমটির অিযািয সংনিষ্ট 

সদসযরদর িাম অর্ন্বভুক্ত করর 

নিরত পাররি। 

জিাব মমাোঃ আনমিু ইসাম 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (অপাররলি) 

নদ মাহফুজা তারহর 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (সনচবায়) 

২। Key Performance    

    Indicator 

নিববাহী পনরচাক (প্রযুনক্ত) 

  

  

মহাবযবস্থাপক (পনরকল্পিা) 

প্রস্তানবত কনমটির সভাপনত ও 

সদসয-সনচব আরাচিা করর 

কনমটির অিযািয সংনিষ্ট 

সদসযরদর িাম অর্ন্বভুক্ত করর 

নিরত পাররি। 

জিাব এস এম সাখাওয়াত মাহমুদ 

সহকারী মহাবযবস্থাপক (জাহাজ 

মমরামত) 
জিাব হারুি অর রনলদ 

উপ-মহাবযবস্থাপক (নলপ পারসবািা) 

৩। বসটিয়েন্ িার্ম ার মহাবযবস্থাপক(প্রলাসি) 
জিাব মুহাম্মদ মরজাউ কনরম 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (প্রলাসি) 

প্রস্তানবত কনমটির সভাপনত ও 

সদসয-সনচব আরাচিা করর 

কনমটির অিযািয সংনিষ্ট 

সদসযরদর িাম অর্ন্বভুক্ত করর 

নিরত পাররি। 

জিাব মুহাম্মদ মরজাউ কনরম 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (প্রলাসি) 

সসয়দা আফররাজা মহাসাইি 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (প্রলাসি)-অোঃদাোঃ 

৪। অবভয় াগ প্রবিকার 

িযিস্থাপন্া   
    (GRS) 

মহাবযবস্থাপক(প্রলাসি) 
জিাব িররল চন্দ্র রায় 

 উপ-মহাবযবস্থাপক (প্রলাসি) 

প্রস্তানবত কনমটির সভাপনত ও 

সদসয-সনচব আরাচিা করর 

কনমটির অিযািয সংনিষ্ট 

সদসযরদর িাম অর্ন্বভুক্ত করর 

নিরত পাররি। 

জিাব িররল চন্দ্র রায় 

 উপ-মহাবযবস্থাপক (প্রলাসি) 

জিাব মমাোঃ আনমিু ইসাম 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (অপাররলি) 

৫। িথ্য অবিকার আইন্ 

(RTI) 
সনচব, নবএসনস 

সসয়দা আফররাজা মহাসাইি 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (প্রলাসি)-

অোঃদাোঃ 

প্রস্তানবত কনমটির সভাপনত ও 

সদসয-সনচব আরাচিা করর 

কনমটির অিযািয সংনিষ্ট 

সদসযরদর িাম অর্ন্বভুক্ত করর 

নিরত পাররি। 

সসয়দা আফররাজা মহাসাইি 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (প্রলাসি)-

অোঃদাোঃ 

জিাব মমাোঃ িানির উনিি 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (চার্ব ানরং) 

৬। িাবষমক কর্মসম্পাদন্ 

িুবি  

    (APA) 

সনচব, নবএসনস 
নদ মাহফুজা তারহর 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (সনচবায়) 

প্রস্তানবত কনমটির সভাপনত ও 

সদসয-সনচব আরাচিা করর 

কনমটির অিযািয সংনিষ্ট 

সদসযরদর িাম অর্ন্বভুক্ত করর 

নিরত পাররি। 

নদ মাহফুজা তারহর 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (সনচবায়) 
 মহাবযবস্থাপক (পনরকল্পিা) 

৭। োিীয় শুদ্ধািার 

ফকৌশল,     

কর্মপবরকল্পন্া ও 

পবরিীক্ষন্ কাঠায়র্া 
প্রণয়ন্ 

সনচব, নবএসনস 
জিাব মমাোঃ আনমিু ইসাম 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (অপাররলি) 

প্রস্তানবত কনমটির সভাপনত ও 

সদসয-সনচব আরাচিা করর 

কনমটির অিযািয সংনিষ্ট 

সদসযরদর িাম অর্ন্বভুক্ত করর 

নিরত পাররি। 

জিাব মমাোঃ আনমিু ইসাম 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (অপাররলি) 

  

  

সসয়দা আফররাজা মহাসাইি 

 সহকারী মহাবযবস্থাপক (প্রলাসি)-অোঃদাোঃ 

 

 


