
 



 
�খব� 

 

সিচবালয় িনেদ �শমালা, ২০১৪-এর িনেদ �শ ৭ �মাতােবক সকল ম�ণালয়/িবভাগ � 

� কােজর ��িত অ�যায়ী কম �কত�াগেণর মে� কম �ব�ন সং�া� আেদশ জাির কের থােক। 

মি�পিরষদ িবভাগ গত ২ �ন ২০১০ তািরেখ কম �ব�ন সং�া� সব �েশষ আেদশ এক� 

�ি�কা আকাের �কাশ কের। উ� �ি�কা �কােশর পর ২২ িডেস�র ২০১০ তািরেখ 

পিরক�না ও বােজট অিধশাখা এবং ২৭ �লাই ২০১৪ তািরেখ সম�য় ও সং�ার ইউিনট 

�জন করা হয়। মি�পিরষদ িবভােগর কম �ব�েন সম�য় ও সং�ার ইউিনট এবং পিরক�না 

ও বােজট অিধশাখার কায �াবিল অ�� �� করা আব�ক। এছাড়া, সমেয়র ধারাবািহকতায় 

িবিভ� শাখা/অিধশাখায় সংেযািজত ন�ন ন�ন কাজও কম �ব�েন অ�� �� হওয়া দরকার।  

 

২। উপ� �� ���াপেট ২০১০ সােল �কািশত এ িবভােগর কম �ব�ন সং�া� �ি�কা 

সংেশাধন কের ন�নভােব �কাশ করার �েয়াজনীয়তা �দখা িদেয়েছ। 

 

৩। মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�াগেণর ওপর �� দািয়� যথাযথভােব স�াদেনর 

মা�েম �ত ও উ�ত �সবা �দােন এ �ি�কা� সহায়ক হেব বেল আিম িব�াস কির। 

          �া�িরত/- 

        ২৬/১০/২০১৫ 

 (�মাহা�দ �মাশাররাফ �হাসাইন �ইঞা) 
 মি�পিরষদ সিচব 

    





গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
মি�পিরষদ িবভাগ 
সং�াপন অিধশাখা 

  ১১ কািত�ক ১৪২২ 
ন�র ০৪.০০.০০০০.৪১১.০৫.০০১.১৫.৮৮৭  তািরখ: ---------------------- 
  ২৬ অে�াবর ২০১৫ 

 
অিফস আেদশ    

মি�পিরষদ িবভােগর শাখাস�েহর কম �ব�ন স�েক� গত ০২-০৬-২০১০ তািরেখ 
জাির�ত ০৪.৪১১.০৫৫.০১.০০.০১৩.২০১০-৪৫৪ ন�র অিফস আেদশ সংেশাধন�েম এ 
আেদশ জাির করা হল। সংেশািধত কম �ব�ন-আেদশ অ�যায়ী সংি�� কম �কত�াগণ �চিলত 
আইন-কা�ন, িবিধ-িবধান, রীিতনীিত ও ঊ��তন ক��পে�র িনেদ �শনা অ�যায়ী � � দািয়� 
পালন করেবন।  

২।    মি�পিরষদ িবভােগর অ�িবভাগ, অিধশাখা ও শাখাস�েহর গঠন হেব িন��প: 

 

অ�িবভাগ অিধশাখা শাখা/�সল 

১. সম�য় 
 (সম�য় ও 

সং�ার 
ইউিনট��) 

১. িনকার ও উ�য়ন সম�য় 
১. িনকার  
২.  উ�য়ন সম�য়   

২. �শাসিনক উ�য়ন  ও 
সম�য় 

৩.  �শাসিনক উ�য়ন ও সম�য়-১ 
৪.  �শাসিনক উ�য়ন ও সম�য়-২ 

 
২.  সং�ার 

(সম�য় ও 
সং�ার 
ইউিনট��) 

৩. �শাসন ও অিভেযাগ 
�ব�াপনা 

৫.  �শাসন ও অিভেযাগ �ব�াপনা  
৬. পিরক�না ও উ�য়ন  

৪. �শাসিনক সং�ার ও 
কম �স�াদন 
�ব�াপনা 

৭.  ��াচার ও �শাসিনক  সং�ার 
৮.  কম �স�াদন �ব�াপনা 

৫. ই-গভেন �� 
৯.  ই-গভেন ��-১  
১০.  ই-গভেন ��-২  
১১.  আইিস� �সল 

 
৩.  মি�সভা ও 

িরেপাট � 

 
 
৬. মি�সভা 

১২.  মি�সভা-�বঠক 
১৩.  মি�সভার িস�া�  

বা�বায়ন পিরবী�ণ 
১৪.  মি�সভার িস�া�  

বা�বায়ন সম�য় 

 
৭. িরেপাট � ও �রকড � 

১৫.  িরেপাট � 
১৬.  �রকড � 



অ�িবভাগ অিধশাখা শাখা/�সল 

 
 
 
৪. �শাসন ও 

িবিধ 
  

 
 
 
৮. �শাসন 

১৭. সং�াপন 
১৮. �শাসন ও ��লা 
১৯. সাধারণ �সবা 
২০. �গাপনীয় ও �তাশাখানা 
২১. সাধারণ 
২২. �ক�ীয় প� �হণ ও অিভেযাগ  

৯. পিরক�না ও বােজট ২৩. পিরক�না ও বােজট 
২৪. িহসাব  

১০. িবিধ ও �সবা 
২৫. িবিধ 
২৬. সরকার গঠন ও রা�াচার  
২৭. মি�েসবা 

১১. আইন 
২৮. আইন-১ 
২৯. আইন-২ 

 
৫. �জলা ও মাঠ 

�শাসন  

১২. �জলা ও মাঠ �শাসন 

৩০. মাঠ �শাসন সং�াপন 
৩১. মাঠ �শাসন সম�য় 
৩২. মাঠ �শাসন ��লা 
৩৩. মাঠ �শাসন সংেযাগ 

১৩.  �জলা �ািজে�িস 
৩৪. �জলা �ািজে�িস নীিত 
৩৫.  �জলা �ািজে�িস পিরবী�ণ 

৬. কিম� ও 
অথ �ৈনিতক ১৪. কিম� ও অথ �ৈনিতক 

৩৬. কিম� িবষয়ক  
৩৭. �য় ও অথ �ৈনিতক  

৩।   এই আেদশ অিবলে� কায �কর হেব।  

          �া�িরত/- 

        ২৬/১০/২০১৫ 

 (�মাহা�দ �মাশাররাফ �হাসাইন �ইঞা) 
 মি�পিরষদ সিচব 



 
 

�িচপ� 
 

�ম িববরণ ��া 
১.০ সম�য়  অ�িবভাগ ১ 
১.১  িনকার ও উ�য়ন সম�য় অিধশাখা ১ 

১.১.১   িনকার শাখা ১ 
১.১.২   উ�য়ন সম�য় শাখা ১ 
১.২  �শাসিনক উ�য়ন ও সম�য় অিধশাখা  ২ 

১.২.১   �শাসিনক উ�য়ন  ও সম�য়-১ শাখা ২ 
১.২.২   �শাসিনক উ�য়ন  ও সম�য়-২ শাখা  ২ 
২.০ সং�ার  অ�িবভাগ ৩ 
২.১  �শাসন ও অিভেযাগ �ব�াপনা অিধশাখা ৩ 

২.১.১   �শাসন ও অিভেযাগ �ব�াপনা শাখা ৩ 
২.১.২   পিরক�না ও উ�য়ন শাখা ৪ 
২.২  �শাসিনক সং�ার ও কম �স�াদন �ব�াপনা অিধশাখা ৪ 

২.২.১   ��াচার ও �শাসিনক সং�ার শাখা ৪ 
২.২.২   কম �স�াদন �ব�াপনা শাখা ৫ 
২.৩  ই-গভেন �� অিধশাখা ৬ 

২.৩.১   ই-গভেন ��-১ শাখা ৬ 
২.৩.২   ই-গভেন ��-২ শাখা ৭ 
২.৩.৩   আইিস� �সল ৮ 
৩.০ মি�সভা ও িরেপাট � অ�িবভাগ  ১৬ 
৩.১  মি�সভা অিধশাখা ১৬ 

৩.১.১   মি�সভা-�বঠক শাখা  ১৬ 
৩.১.২   মি�সভার িস�া� বা�বায়ন পিরবী�ণ শাখা ১৭ 
৩.১.৩   মি�সভার িস�া� বা�বায়ন সম�য় শাখা ১৮ 
৩.২  িরেপাট � ও �রকড � অিধশাখা ১৯ 

৩.২.১   িরেপাট � শাখা ১৯ 
৩.২.২   �রকড � শাখা  ১৯ 
৪.০ �শাসন ও িবিধ অ�িবভাগ  ২০ 
৪.১  �শাসন অিধশাখা ২০ 

৪.১.১   সং�াপন শাখা ২০ 
৪.১.২   �শাসন ও ��লা শাখা        ২১ 
৪.১.৩   সাধারণ �সবা শাখা ২২ 

৪.১.৪   �গাপনীয় ও �তাশাখানা শাখা ২৩ 



�ম িববরণ ��া 
৪.১.৫   সাধারণ শাখা ২৩ 

৪.১.৬   �ক�ীয় প� �হণ ও অিভেযাগ শাখা   ২৪ 

৪.২  পিরক�না ও বােজট অিধশাখা ২৪ 

৪.২.১   পিরক�না ও বােজট শাখা ২৪ 

৪.২.২   িহসাব শাখা ২৬ 

৪.৩  িবিধ ও �সবা অিধশাখা ২৭ 

৪.৩.১   িবিধ শাখা   ২৭ 

৪.৩.২   সরকার গঠন ও রা�াচার শাখা ২৮ 

৪.৩.৩   মি�েসবা শাখা ২৯ 

৪.৪  আইন অিধশাখা ৩০ 

৪.৪.১   আইন-১ শাখা  ৩০ 

৪.৪.২   আইন-২ শাখা  ৩০ 

৫.০ �জলা ও মাঠ �শাসন অ�িবভাগ  ৩১ 

৫.১  �জলা ও মাঠ �শাসন অিধশাখা  ৩১ 

৫.১.১   মাঠ �শাসন সং�াপন শাখা   ৩১ 

৫.১.২   মাঠ �শাসন সম�য় শাখা    ৩২ 

৫.১.৩   মাঠ �শাসন ��লা শাখা  ৩২ 

৫.১.৪   মাঠ �শাসন সংেযাগ শাখা  ৩৩ 

৫.২  �জলা �ািজে�িস অিধশাখা ৩৪ 

৫.২.১   �জলা �ািজে�িস নীিত শাখা ৩৪ 

৫.২.২   �জলা �ািজে�িস পিরবী�ণ শাখা  ৩৫ 

৬.০ কিম� ও অথ �ৈনিতক অ�িবভাগ ৩৬ 

৬.১  কিম� ও অথ �ৈনিতক অিধশাখা  ৩৬ 

৬.১.১   কিম� িবষয়ক শাখা ৩৬ 

৬.১.২   �য় ও অথ �ৈনিতক শাখা ৩৬ 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

মি�পিরষদ িবভােগর িবিভ� অ�িবভাগ, অিধশাখা ও  
শাখাস�েহর কায �াবিল 

 

সম�য় অ�িবভাগ 
িনকার ও উ�য়ন সম�য় অিধশাখা 

১। িনকার শাখা 
  

১.১ �শাসিনক �নিব ��াস সং�া� জাতীয় বা�বায়ন কিম� (িনকার)-এর সভা 
অ��ান এবং এত�সং�া� সািচিবক সহায়তা �দান; 

১.২ িনকার-এর িস�া� বা�বায়েন �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ এবং বা�বায়ন 
অ�গিত পিরবী�ণ; 

১.৩ �শাসিনক �নিব ��াস সং�া� জাতীয় নীিতমালা/িনেদ �িশকা �ণয়ন ও 
হালনাগাদকরণ;  

১.৪ ন�ন উপেজলা ও থানা �াপন সং�া� সিচব কিম�র সভা অ��ান এবং 
এত�সং�া� কাজ; 

১.৫ জাতীয় পিরবী�ণ কিম�র (এনএমিস) সভা সং�া� কাজ; 

১.৬ �জলা সদের �কার ভবনািদ িনম �াণ সং�া� টা�েফাস � কিম�র সভা অ��ান 
এবং এত� সং�া� কাজ; 

১.৭ সংি�� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজনস চাট �ার ��িত বা�বায়ন; 
এবং 

১.৮ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 

২। উ�য়ন সম�য় শাখা 
  

২.১ িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক �হীত সামািজক িনরাপ�া �ব�নী কম ��িচ 
পিরবী�ণ ও সম�য়; 

২.২ নাগিরক ত�, িসিভল �রিজে�শন ও িস�েজ�স ভাইটাল ��া�ি�কস  
সং�া� ি�য়ািরং কিম�র সভার যাবতীয় কায ��ম স�াদন এবং এ িবষেয় 
িবিভ� সং�ার কায ��ম সম�য়; 

২.৩ িকেশারগ� দাির�� িবেমাচন ফাউে�শন সং�া� কাজ; 
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২.৪ সামািজক িনরাপ�া �ব�নী কম ��িচ এবং ই�া�ুল কম �পিরক�না পিরবী�ণ 
সং�া� �ক�ীয় কিম�েক সািচিবক সহায়তা �দান; 

২.৫ সংি�� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজনস চাট �ার ��িত বা�বায়ন; 
এবং  

২.৬ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

�শাসিনক উ�য়ন  ও সম�য় অিধশাখা 

৩।  �শাসিনক উ�য়ন ও সম�য়-১ শাখা  

  
৩.১ �শাসিনক উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�-সংি�� কাজ; 

৩.২ সরকাির দ�র/সং�াস�েহর জনবল �াস/�ি� সং�া� ��াব �শাসিনক 
উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�র িবেবচনার জ� উপ�াপন; 

৩.৩ �শাসিনক উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�র �পািরশ/িস�া� বা�বায়ন অ�গিত 
পিরবী�ণ; 

৩.৪ চাকির ও িনেয়াগিবিধ এবং জনবল সং�া� িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগর 
��ােবর ওপর মতামত �দান এবং মি�পিরষদ িবভােগর এ সং�া� �ফাকাল 
পেয়ে�র দািয়� পালন; 

৩.৫ সংি�� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজনস চাট �ার ��িত বা�বায়ন; 
এবং 

৩.৬ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
৪।  �শাসিনক উ�নয়ন ও সম�য়-২ শাখা 
 

৪.১ সিচব-সভা সংি�� কাজ; 

৪.২ সিচব-সভায় �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন পিরবী�ণ; 

৪.৩ সিচব-সভা ক��ক গ�ত িবিভ� উপকিম�েক সািচিবক সহায়তা �দান;  

৪.৪ জাতীয় �র�ার সং�া� নীিতমালা ও িনেদ �শাবিল �ণয়ন; 
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৪.৫ �াধীনতা পদক সং�া�  ��াবস�হ �াথিমকভােব যাচাই-বাছাই; 

৪.৬ জাতীয় পদক পিরধান িনেদ �িশকা �ণয়ন/সংেশাধন সং�া� কাজ; 

৪.৭ সম�য় অ�িবভােগর যাবতীয় �িতেবদেনর সম�য় সং�া� কাজ; 

৪.৮ সংি�� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজনস চাট �ার ��িত বা�বায়ন; এবং 

৪.৯ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
সং�ার অ�িবভাগ 

�শাসন ও অিভেযাগ �ব�াপনা অিধশাখা 

৫। �শাসন ও অিভেযাগ �ব�াপনা শাখা 

 
 ৫.১ �শাসন �জারদারকরেণর লে�� সরকার ক��ক �হীত কায ��েমর বা�বায়ন 

পিরবী�ণ এবং এ সং�া� আ�ঃম�ণালয় সভা আেয়াজন; 

৫.২ �শাসন �জারদারকরেণর লে�� দ�তা উ�য়ন সং�া� কায ��ম �হণ ও 
বা�বায়ন এবং এ িবষেয় �িশ�ণ চািহদা �রেণ িবিভ� �িত�ােনর কায ��ম 
সম�য়; 

৫.৩ সরকাির দ�ের �সবার মােনা�য়ন ও �শাসন �িত�ার লে�� নীিত/কম ��িচ 
পাইল�ং ও বা�বায়ন;  

৫.৪ সরকাির দ�ের িস�েজনস চাট �ার বা�বায়ন, পিরবী�ণ ও উ�য়ন; 

৫.৫ িবিভ� �েরর সরকাির দ�ের Grievance Redress System (GRS) 

কায ��ম পিরবী�ণ ও সম�য়; 

৫.৬ অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা সং�া� �ক�ীয় পিরবী�ণ কিম�েক 
সািচিবক সহায়তা �দান এবং কিম�র িস�া� বা�বায়ন-পিরবী�ণ; 

৫.৭ অিভেযাগ অ�স�ান ও িন�ি�র কায ��ম �হণ;  

৫.৮ অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা িবষেয় সভা, �সিমনার, কম �শালা, গেবষণা, 
�িশ�ণ ও অিভ�তা িবিনময় কায ��ম �হণ; 

৫.৯ জন�শাসন ও সংি�� অ�া� ��ে� �বেদিশক সাহা� সং�া� ��ােবর 
ওপর মি�পিরষদ িবভােগর মতামত �দান;  
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৫.১০ �শাসন সং�া� �লাকাল কনসালেট�ভ �প (LCG)-এর কায ��েমর 
সম�য়সাধন;  

৫.১১ মাঠ�শাসেনর সে� �শাসন সং�া� উ�য়ন �কে�র কােজর সম�য়সাধন;  

৫.১২ সংি�� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজনস চাট �ার ��িত বা�বায়ন;  

৫.১৩ �ধানম�ীর কায �ালয়� এে�স-� ইনফরেমশন (এ�আই) ��া�াম ও 
মি�পিরষদ িবভােগর মে� স�ািদত MoU সংি�� কাজ; এবং 

৫.১৪ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

৬।  পিরক�না ও উ�য়ন শাখা 
  

৬.১ উ�য়ন �ক�/কম ��িচর TPP/DPP �ণয়ন ও সংেশাধন; 

৬.২ �ক�/কম ��িচ সংি�� �িতেবদন িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ; 

৬.৩ এনইিস ও একেনক সভায় উপ�ািপত �ক�/কম ��িচর সারসংে�েপর ওপর 
মি�পিরষদ িবভােগর মতামত/ম�� ��রণ; 

৬.৪ বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত মি�পিরষদ িবভােগর বরা� �হণ ও ছাড়করণ; 

৬.৫ জাতীয় উ�য়ন পিরক�নার ওপর মি�পিরষদ িবভােগর মতামত/�িতেবদন 
�ণয়ন; 

৬.৬ সংি�� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজনস চাট �ার ��িত বা�বায়ন; 
এবং  

৬.৭ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
�শাসিনক সং�ার ও কম �স�াদন �ব�াপনা অিধশাখা 

৭।  ��াচার ও �শাসিনক সং�ার শাখা 

  
৭.১ ��াচার, �শাসন ও সং�ার সং�া� ��াব, উ�ম চচ �া (best practices) 

ও গেবষণাল� �ান িচি�তকরণ এবং জাতীয় নীিতেত �িতফলন সং�া� 
কাজ;  
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৭.২ জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর লে�� রা�ীয়, অরা�ীয় �িত�ান এবং 
উ�য়ন সহেযাগী সং�ার কায ��ম সম�য়সাধন;  

৭.৩ জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর লে�� �ক�/কম ��িচ �হণ ও 
বা�বায়ন; 

৭.৪ জাতীয় ��াচার �কৗশেলর আওতায় গ�ত উপেদ�া পিরষদ, পিরষেদর 
িনব �াহী কিম� এবং িবিভ� উপকিম�র সভা সং�া� কাজ;    

৭.৫ জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর লে�� �সিমনার, কম �শালা, 
জনঅবিহতকরণ সভা এবং �িশ�ণ ও অিভ�তা িবিনময় কায ��ম �হণ;  

৭.৬ ��াচার, �শাসন এবং সং�ার সং�া� গেবষণা কায ��ম, �সিমনার/ 
িসে�ািজয়াম/ কম �শালা আেয়াজন/ অংশ�হণ সং�া� কাজ; 

৭.৭ ত� অিধকার আইন ও ��েণািদত ত� �কাশ সং�া� কাজ; 

৭.৮ সাক� মি�পিরষদ সিচব-সভা আেয়াজন, িস�া� বা�বায়ন ও পিরবী�ণ;  

৭.৯ সংি�� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজনস চাট �ার ��িত বা�বায়ন; 
এবং  

৭.১০ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
৮। কম �স�াদন �ব�াপনা শাখা 

  
৮.১ সরকাির দ�ের কম �স�াদন-�ব�াপনা প�িত বা�বায়ন সং�া� 

নীিতমালা/িনেদ �িশকা/ কাঠােমা �ণয়ন ও হালনাগাদকরণ;    

৮.২ িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগর কম �স�াদন �ি� �ণয়ন ও পয �ােলাচনা, 
বা�বায়ন-পিরবী�ণ ও ��ায়ন;    
 

৮.৩ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� সং�া� সফ� ওয়�ার �ণয়ন, হালনাগাদকরণ, 
আ�িনকায়ন ও �ব�াপনা; 

৮.৪ সরকাির দ�ের কম �স�াদন �ব�াপনা প�িত বা�বায়েনর লে�� িবিভ� 
ম�ণালয়/ িবভাগ/ অংশীজেনর সে� �সিমনার, কম �শালা ও 
মতিবিনময়সভার আেয়াজন;    

৮.৫ মি�পিরষদ িবভাগ ও আওতাধীন দ�েরর কম �স�াদন-�ব�াপনা; 
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৮.৬ কম �স�াদন-�ব�াপনা সং�া� গেবষণা কায ��ম �হণ এবং িবিভ� 
িব�িব�ালয়/�িত�ান ক��ক স�ািদত গেবষণাল� �ব� পয �ােলাচনা;  

৮.৭ কম �স�াদন-�ব�াপনা প�িত সং�া� িবষেয় �িশ�ণ ও অিভ�তা 
িবিনময় কায ��ম �হণ;  

৮.৮ সংি�� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজনস চাট �ার ��িত বা�বায়ন; 
এবং  

৮.৯ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
ই-গভেন �� অিধশাখা 

৯। ই-গভেন ��-১ শাখা 
 

৯.১ ই-গভেন �� এবং ই-�সবা স�সারেণর ��ে� সহায়ক পিরেবশ �তিরর লে�� 
�েয়াজনীয় নীিতমালা �ণয়ন/সংেশাধন এবং িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ ও 
আওতাধীন দ�রস�হ ক��ক �হীত এ-সং�া� উে�াগস�েহর সম�য়; 

৯.২ িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগেক ত� ও �যাগােযাগ ��ি�-সং�া� সরকাির 
িনেদ �শনাস�হ বা�বায়েন উ�ু�করণ, সহায়তা �দান ও পিরবী�ণ; 

৯.৩ জাতীয় ত� ও �যাগােযাগ ��ি� নীিতমালা,২০১৫-এর আওতায় �হীত 
িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগর কম �পিরক�না (Action Plan)-এর বা�বায়ন-
সম�য় ও পিরবী�ণ; 

৯.৪ �দেশ ই-গভেন �� �িত�ায় �ন��ানীয় �িমকা পালেনর লে�� মি�পিরষদ 
িবভােগর এক� সমি�ত ও সািব �ক �কৗশল �ণয়ন; 

৯.৫ ত� ও �যাগােযাগ ��ি�র �বহার স�সারেণর লে�� সভা, কম �শালা, 
�সিমনার, সে�লন ও উপ�� �িশ�েণর আেয়াজন; 

৯.৬ ই-�সবা-সং�া� সকল আইন, নীিত, গাইডলাইনস (জাতীয় ত� বাতায়ন, 
�সবা প�িত সহজীকরণ, ই-�কাট � ইত�ািদ) ও আদশ �মান (��া�াড �) �ণয়েন 
সম�য় সাধন; 

৯.৭ সকল ম�ণালয়/িবভাগ ও অিধদ�র/ সং�াস�েহর ই-ফাইল বা�বায়ন ও 
স�সারেণ সম�য় সাধন; 
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৯.৮ মাঠ পয �ােয় ই-�সবা, জাতীয় ত� বাতায়ন, মাি�িমিডয়া �াস �ম, �িম-
�সবা, িডিজটাল �স�ার  এবং উ�াবন িবষয়ক কায ��ম পিরদশ �ন ও 
�িতেবদন �ণয়ন-সং�া� কাজ; 

৯.৯ ত� ও �যাগােযাগ ��ি�েত বাংলা ভাষার �িমতকরেণর লে�� সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ/দ�ের ইউিনেকােডর �বহার িনি�তকরেণর কায ��ম 
পিরবী�ণ; 

৯.১০ দািয়��া� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজন� চাট �ার ��িত বা�বায়ন-
সং�া� কাজ; এবং 

৯.১১ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
 

১০. ই-গভেন ��-২ শাখা 
 

১০.১ সকল ম�ণালয়/িবভাগ ও এর আওতাধীন দ�রস�েহ আইিস�র �বহার 
�ি�র মা�েম সরকাির কায ��ম ও �সবা �দান �ি�য়ায় উ�াবনী �য়াস 
উৎসািহতকরণ এবং এ-সং�া� নীিতমালার বা�বায়ন-পিরবী�ণ;   

১০.২ ত� ও �যাগােযাগ ��ি�র �বহার স�সারেণর লে�� সভা, কম �শালা, 
�সিমনার, সে�লন ও উপ�� �িশ�েণর আেয়াজন; 

১০.৩ ই-গভেন ��-সং�া� উ�ম চচ �াস�হ বা�বায়েনর উে�াগ �হণ;  

১০.৪ মি�পিরষদ িবভাগ এবং অ�া� ম�ণালয়/িবভােগ ইেনােভশন �ম-
সংি�� যাবতীয় কায ��েমর সম�য়; 

১০.৫ �িম-�সবা-সং�া� িবিভ� উে�াগস�েহর সম�য় সাধন; 

১০.৬ �সবাপ�িত সহজীকরণ-সং�া� কাজ সম�য়; 

১০.৭ Open Government Data স�িক�ত কাজ; 

১০.৮ সকল িবভাগ, �জলা ও উপেজলা পয �ােয় ই-ফাইল বা�বায়ন ও স�সারেণ 
সম�য় সাধন; 

১০.৯ ইউিনয়ন/�পৗরসভা/িস� কেপ �ােরশেনর িডিজটাল �স�ারস�েহর কায ��ম 
পিরবী�ণ এবং এ-সং�া� মািসক �িতেবদন �ণয়ন; 
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১০.১০ মাঠ পয �ােয় ই-�সবা, জাতীয় ত� বাতায়ন, মাি�িমিডয়া �াস �ম, �িম-
�সবা, িডিজটাল �স�ার এবং উ�াবন িবষয়ক কায ��ম পিরদশ �ন ও 
�িতেবদন �ণয়ন-সং�া� কাজ; 

১০.১১ ম�ণালয়/িবভাগ এবং অ�া� �িত�ােনর সে� সমেঝাতা-�ি� �া�েরর 
মা�েম �া� বরা�- সং�া� কাজ; 

১০.১২ ম�ণালয়/িবভাগ এবং মাঠপয �ােয়র অিফসস�েহ ত� ও �যাগােযাগ 
��ি�র �বহার �ি�-সংি�� �িশ�েণর �ব�াকরণ; 

১০.১৩ বাংলােদশ জাতীয় ত� বাতায়েনর আওতায় ��ত�ত সকল সরকাির 
ওেয়বসাইট-এর কনেট� হালনাগাদকরণ কায ��ম সম�য় সাধন; 

১০.১৪ দািয়��া� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর কম �স�াদন-�ব�াপনা, অিভেযাগ-
�ব�াপনা, জাতীয় ��াচার �কৗশল, িস�েজ�স চাট �ার ��িত বা�বায়ন 
সং�া� কাজ; এবং 

১০.১৫ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ�ত অ�া� কাজ। 
 

১১। আইিস� �সল 

১১.১ মি�পিরষদ িবভাগ এবং এর অিধে�ে� ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 
স�িক�ত যাবতীয় কািরগির কাজ তথা হাড �ওয়�ার, সফ�ওয়�ার, 
�নটওয়াক�, সাভ �ার, ই�ারেনট ও ওেয়বসাইট �ব�াপনা এবং এ-সং�া� 
বােজট ও পিরক�না �ণয়ন; 

১১.২ মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম-সংি�� 
কািরগির কাজ স�াদন; 

১১.৩ মি�পিরষদ িবভােগর িবিভ� শাখা/অিধশাখার কি�উটার িসে�ম 
উ�য়ন, সফ�ওয়�ার �তির ও ��া�াম ইন�েলশন ইত�ািদ কাজ স�াদন; 

১১.৪ মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�াগণ ক��ক �ব�ত সরকাির ই-�মইল 
একাউ�-সং�া� কাজ; 

১১.৫ মি�পিরষদ িবভােগ ইেল�িনক ডাক, িডিজটাল িসগেনচার, ইেল�িনক 
ফাইল, ইেল�িনক �রকড � িকিপং ��িত বা�বায়েন সম�য় সাধন; 

১১.৬ মি�পিরষদ িবভােগর সকল  ��াপন, িবিধ, নীিতমালা, পিরপ� ইত�ািদ 
িনয়িমতভােব ওেয়বসাইেট �কাশ,  ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ ও 
িনয়িমত ডাটা �াক-আপ �হণ িনি�তকরণ; 
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১১.৭ Information Exchange Management System (IEMS) 
সফ�ওয়�ার �বহার কের পাি�ক �গাপনীয় �িতেবদন (এফিসআর) 
��তকরেণ সহেযািগতা �দান এবং সফ� ওয়�ার �ব�াপনা 
তদারিককরণ; 

১১.৮ মাঠ পয �ােয় ই-�সবা, জাতীয় ত� বাতায়ন, মাি�িমিডয়া �াস �ম, 
িডিজটাল �স�ার এবং আইিস� িবষয়ক কায ��ম পিরদশ �ন ও �িতেবদন 
�ণয়ন-সং�া� কায �াবিল; 

১১.৯ মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত সাভ �ার, ওয়াক�ে�শন, �লাকাল এিরয়া 
�নটওয়াক� (LAN), ওয়াইড এিরয়া �নটওয়াক� (WAN), ওয়াই-ফাই 
�নটওয়াক� এবং আইিপ �ফান �নটওয়াক� �ব�াপনা তদারিককরণ; 

১১.১০ মি�পিরষদ িবভােগর �ওএ�ই�� কি�উটার সাভ �ার, �ড�টপ 
কি�উটার, �াপটপ, �াবেলট, এি�ভাইরাস সফ�ওয়�ার, অপাের�ং 
িসে�ম সফ�ওয়�ার, ��ােজ�র, রাউটার, �ইচ, ি��ার, ��ানার, 
ইউিপএস, আইিপ �ফান, িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম ইত�ািদ য�পািত 
র�ণােব�ণ এবং �ক �রিজ�ার ও িহি� �ক সংর�ণ; 

১১.১১ মি�পিরষদ িবভােগ �বহার অ�পেযাগী সকল আইিস�-সংি�� 
য�পািতর �িতেবদন �ণয়ন ও িন�ি�করণ-সং�া� কাজ; 

১১.১২ মি�পিরষদ িবভােগর কি�উটার �ােবর ��ু �বহার িনি�তকরণ; 

১১.১৩ মি�পিরষদ ক� এবং মি�পিরষদ িবভাগ� মাননীয় �ধানম�ীর 
কায �ালেয় �ািপত কি�উটার য�াংশ এবং ই�ারেনেটর ��ু �বহার 
িনি�তকরণ; 

১১.১৪ মি�পিরষদ িবভােগর িবিভ� শাখা/অিধশাখা/অ�িবভাগ ক��ক  
উপ�ািপত পাওয়ারপেয়� উপ�াপনায় কািরগির সহেযািগতা �দান; 

১১.১৫ মি�পিরষদ িবভােগর সকল কি�উটাের এি�-ভাইরাস সফ�ওয়�ােরর 
কায �কািরতা িনয়িমতভােব পরী�াকরণ এবং �েয়াজনীয় �াবল���ং 
িনি�তকরণ; এবং 

১১.১৬ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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আইিস� �সেলর কম �কত�াগেণর দািয়� ব�ন 
 

িসে�ম এনািল� 
 

1.  মি�পিরষদ িবভাগ এবং এর অিধে�ে� ত� ও �যাগােযাগ ��ি� স�িক�ত 

যাবতীয় কািরগির কাজ তথা হাড �ওয়�ার, সফ�ওয়�ার, �নটওয়াক�, সাভ �ার, 
ই�ারেনট এবং ওেয়বসাইট �ব�াপনা এবং এ সং�া� বােজট ও পিরক�না 
�ণয়ন; 

2.  �চিলত ডাটা সং�হ ফরেমর উ�য়ন, ন�ন ফরেমর উ�াবন, িব�মান 
সফট ্ওয়�ারস�েহর �মাগত উ�য়ন ও হালনাগাদকরেণর লে�� �েয়াজনীয় �ব�া 
�হণ; 

3.  মি�পিরষদ িবভােগর িবিভ� শাখা/অিধশাখার কি�উটার িসে�ম উ�য়ন, 
সফট ্ওয়�ার �তির ও ��া�াম ই�টেলশন ইত�ািদ কায � স�াদন এবং আইিস�-
সং�া� য�পািতর �টকিনক�াল ��িসিফেকশন ��তকরণ; 

4.  ন�ন সংেযািজত হাড �ওয়�ার এবং সফ�ওয়�ার স�েক� মি�পিরষদ িবভােগর 
কম �কত�া-কম �চারীগণেক অবিহতকরণ এবং �িশ�ণ �দােনর �ব�া �হণ করা; 

5.  মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম-সংি�� কািরগির কাজ 
স�াদন; 

6.  মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�া/কম �চারীগেণর কি�উটার-সং�া� �িশ�ণ �কাস � 
�ণয়ন; 

7.  মি�পিরষদ িবভােগ ইেল�িনক ডাক, িডিজটাল িসগেনচার, ইেল�িনক ফাইল, 

ইেল�িনক �রকড � িকিপং ��িত  বা�বায়েন সম�য়-সাধন; 

8.  মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত সাভ �ার, ওয়াক�ে�শন, �লাকাল এিরয়া �নটওয়াক� 
(LAN), ওয়াইড এিরয়া �নটওয়াক�  (WAN), ওয়াই-ফাই �নটওয়াক� এবং আইিপ 
�ফান �নটওয়াক� �ব�াপনা তদারিককরণ; 

9.  মি�পিরষদ িবভােগর আইিস� য�পািতর �ক �রিজ�ার ও িহি��ক 
তদারিককরণ; 

10.  মাঠ পয �ােয়র ই-�সবা, জাতীয় ত� বাতায়ন, মাি�িমিডয়া �াস�ম, িডিজটাল 
�স�ার এবং আইিস� িবষয়ক অ�া� কায ��ম পিরদশ �ন ও �িতেবদন �ণয়ন-
সং�া� কাজ; এবং 

11.  ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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��া�ামার 

 
1. মি�পিরষদ িবভােগর িবিভ� শাখা/অিধশাখার চািহদা অ�যায়ী সফ�ওয়�ার �তির ও 

��া�াম ই�টেলশন ইত�ািদ কাজ স�াদন; 

2. মি�পিরষদ িবভােগর ��াপন, িবিধ, নীিতমালা, পিরপ� ইত�ািদ িনয়িমতভােব 
ওেয়বসাইেট �কাশ, ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ এবং িনয়িমত ওেয়বসাইেটর ডাটা 
�াক-আপ িনি�তকরণ; 

3. Information Exchange Management System (IEMS) সফ� ওয়�ার 
�বহার কের পাি�ক �গাপনীয় �িতেবদন (এফিসআর) ��েত কািরগির 
সহেযািগতা �দানসহ সফ� ওয়�ােরর ডাটা �াক-আপ িনি�তকরণ;  

4. মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক বা�বািয়ত িবিভ� সফ� ওয়�ােরর �সাস � �কাডসহ 
ডাটােবইজ র�ণােব�ণ এবং িনয়িমত �াক-আপ �হণ; 

5. মাঠ পয �ােয়র ই-�সবা, জাতীয় ত� বাতায়ন, মাি�িমিডয়া �াস�ম, িডিজটাল 
�স�ার এবং আইিস� িবষয়ক অ�া� কায ��ম পিরদশ �ন ও �িতেবদন �ণয়ন-
সং�া� কাজ; 

6. ফাইল সাভ �ােরর important_activities ইউজাের কম �কত�াগেণর ত�ািদ 
(নাম, পদিব, শাখা/অিধশাখা/অ�িবভাগ, ই�ারকম, দা�িরক ও আবািসক 
�টিলেফান ন�র, �মাবাইল ন�র, ফ�া� ন�র ,ই-�মইল ইত�ািদ) হালনাগাদকরণ; 
এবং 

7. ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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�মইে��া� ইি�িনয়ার  
 
1.  মি�পিরষদ িবভােগর �ওএ�ই�� কি�উটার সাভ �ার, �ড�টপ কি�উটার, 

�াপটপ, �াবেলট, এি�-ভাইরাস সফট ্ওয়�ার, অপাের�ং িসে�ম সফট ্ওয়�ার, 
��ােজ�র, রাউটার, �ইচ, ি��ার, ��ানার, ইউিপএস, আইিপ �ফান, িভিডও 
কনফােরি�ং িসে�ম ইত�ািদ য�পািত র�ণােব�ণ এবং �ক �রিজ�ার ও 
িহি��ক সংর�ণ; 

2.  মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত সাভ �ার, ওয়াক�ে�শন, �লাকাল এিরয়া �নটওয়াক� 
(LAN), ওয়াইড এিরয়া �নটওয়াক�  (WAN), ওয়াই-ফাই �নটওয়াক� এবং আইিপ 
�টিলেফান �নটওয়াক� �ব�াপনার সািব �ক কাজ স�াদন; 

3.  মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম-সংি�� কািরগির কাজ 
স�াদন; 

4.  মি�পিরষদ িবভােগ �বহার অ�পেযাগী সকল আইিস�-সংি�� য�পািতর 
�িতেবদন �ণয়ন ও িন�ি�করণ; 

5.  মি�পিরষদক� এবং মি�পিরষদ িবভাগ� মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয় �ািপত 
কি�উটার য�াংশ এবং ই�ারেনেটর ��ু �বহার িনি�তকরণ; 

6.  মি�পিরষদ িবভােগর �ি� সাভ �ার কনিফগােরশন-সং�া� কায �ািদ এবং 
কম �কত�াগেণর ই�ারেনট �বহাের সহেযািগতা �দান; 

7.  মি�পিরষদ িবভােগর সকল কি�উটার এি�-ভাইরাস সফ�ওয়�ােরর কায �কািরতা 
িনয়িমতভােব পরী�াকরণ এবং �েয়াজনীয় �াবল���ং িনি�তকরণ; 

8.   মি�পিরষদ িবভােগর ফাইল সাভ �ার কায ��ম রাখার যাবতীয় �ব�া �হণ এবং এর 
র�ণােব�ণসহ  �িত স�ােহ কমপে� একবার উ� ফাইল সাভ �ােরর ডাটা  
�াক-আপ �হণ িনি�তকরণ এবং চািহদা অ�যায়ী ইউজারেক ডাটা �াক-আপ 
�দান ও ন�ন ইউজার �তিরকরণ; 

9.  মি�পিরষদক� এবং সভাকে�র  ��ােজ�র কায ��ম রাখা এবং িবিভ� সভায় 
পাওয়ারপেয়� উপ�াপেন সহেযািগতা �দান; এবং 

10.  ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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সহকারী িসে�ম এনািল� 
 

1.  মি�পিরষদ িবভাগ এবং এর অিধে�ে� ত� ও �যাগােযাগ ��ি� স�িক�ত 
যাবতীয় কািরগির কাজ তথা হাড �ওয়�ার, সফট ্ওয়�ার, �নটওয়াক�, সাভ �ার, 
ই�ারেনট এবং ওেয়বসাইট �ব�াপনা এবং এ সং�া� বােজট ও পিরক�না 
�ণয়ন; 

2.  চলমান ডাটা সং�হ, িবিভ� ফরেমর উ�য়ন, ন�ন ফরেমর উ�াবন, িব�মান 
সফ� ওয়�ারস�েহর �মাগত উ�য়ন ও হালনাগাদকরেণর লে�� �েয়াজনীয় �ব�া 
�হণ; 

3.  মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�াগণ ক��ক �ব�ত সরকাির ই-�মইল একাউ� 
সং�া� কাজ; 

4.  মি�পিরষদ িবভােগ ইেল�িনক ডাক, িডিজটাল িসগেনচার, ইেল�িনক ফাইল, 
ইেল�িনক �রকড � িকিপং ��িত কােজ সহেযািগতা �দান; 

5.  মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম সংি�� কািরগির কাজ 
স�াদন; 

6.  মাঠ পয �ােয়র ই-�সবা, জাতীয় ত� বাতায়ন, মাি�িমিডয়া �াস�ম, িডিজটাল 
�স�ার এবং আইিস� িবষয়ক অ�া� কায ��ম পিরদশ �ন ও �িতেবদন �ণয়ন-
সং�া� কাজ; 

7.  মি�পিরষদ িবভােগর িবিভ� শাখা/অিধশাখার কি�উটার িসে�ম উ�য়ন, ��া�াম 
�ণয়ন, ন�ন কি�উটার সং�হ, ��া�াম ই�টেলশন এবং আইিস� সং�া� 
য�পািতর �টকিনক�াল ��িসিফেকশন ��তকরেণ সহেযািগতা �দান; 

8.  মি�পিরষদ িবভােগর ফাইল সাভ �ার কায ��ম রাখার যাবতীয় �ব�া �হণ এবং 
চািহদা অ�যায়ী ন�ন ইউজার �তিরকরণ; এবং 

9.  ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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সহকারী ��া�ামার-১ 
 
1. মি�পিরষদ িবভােগর ��াপন, িবিধ, নীিতমালা, পিরপ� ইত�ািদ িনয়িমতভােব 

ওেয়বসাইেট �কাশ, ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ এবং িনয়িমত ওেয়বসাইেটর ডাটা 
�াক-আপ িনি�তকরণ; 

2. মি�পিরষদ িবভােগর িডিজটাল �প-�রাল িসে�ম �ব�াপনা কায ��েম কািরগির 
সহায়তা �দান ও উ�য়ন কাজ; 

3. মি�পিরষদ িবভােগর িবিভ� শাখা/অিধশাখার চািহদা অ�যায়ী সফ�ওয়�ার �তির ও 
��া�াম ই�টেলশন ইত�ািদ কাজ স�াদন; 

4. মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক বা�বািয়ত সফট ্ওয়�ােরর �সাস � �কাডসহ ডাটােবইজ 
র�ণােব�ণ; 

5. মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম পিরচালনায় সহেযািগতা 
�দান; 

6. সফ� ওয়�ার ও িবিভ� ����ণ � নিথপ� সংর�ণ; এবং 

7. উ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
 

 
  সহকারী ��া�ামার-২ 
 

1. সিচবালয় িনেদ �শমালা অ�সরেণ মি�পিরষদ িবভাগ নিথ �ব�াপনা, �রকড � 
সংর�ণ, নিথর িনরাপ�া িবধান ইত�ািদ িনি�ত করার লে�� ইেলক�িনক ফাইল 
�রিজে�শন িসে�ম, িডিজটাল নিথ ন�র প�িত এবং ফাইল ��ািকং িসে�ম 
�বত�েন �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ ও বা�বায়ন; 

2. মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক বা�বািয়ত িবিভ� সফট ্ওয়�ার র�ণােব�ণ এবং 
িনয়িমত ডাটা �াক-আপ �হণ; 

3. মি�পিরষদ িবভােগর িবিভ� শাখা/অিধশাখার চািহদা অ�যায়ী ��া�াম �ণয়ন ও 
��া�াম ই�টেলশন ইত�ািদ কাজ স�াদন; 

4. মি�পিরষদ িবভােগর লাইে�ির �ােনজেম� িসে�ম সফ�ওয়�ার পিরচালনায় 
সহেযািগতা �দান; 

5. মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম পিরচালনার কাজ 
স�াদন; 
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6. সফট ্ওয়�ার ও িবিভ� ����ণ � নিথপ� সংর�ণ; এবং 

7. উ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
 
 
 

সহকারী �মইে��া� ইি�িনয়ার   
 

1. মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত সাভ �ার, ওয়াক�ে�শন, �লাকাল এিরয়া �নটওয়াক�, 
ওয়াইড এিরয়া �নটওয়াক�, ওয়াই-ফাই �নটওয়াক� এবং আইিপ �ফান �নটওয়াক� 
�ব�াপনা  ও ��ু �বহাের সহেযািগতা �দান; 

2. মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম পিরচালনার কাজ 
স�াদন; 

3. মি�পিরষদ িবভােগ �ািপত কি�উটার �ােবর ��ু �বহার িনি�তকরণ; 

4. মি�পিরষদ িবভােগর �ওএ�ই�� কি�উটার সাভ �ার, �ড�টপ কি�উটার, 
�াপটপ, �াবেলট, এি�ভাইরাস সফ�ওয়�ার, অপাের�ং িসে�ম সফ� ওয়�ার, 
��ােজ�র, রাউটার, �ইচ, ি��ার, ��ানার, ইউিপএস, আইিপ �ফান, িভিডও 
কনফােরি�ং িসে�ম ইত�ািদ য�পািত এ�ােস�িলং, �মরামত এবং র�ণােব�েণ 
�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান; 

5. মি�পিরষদ ক� এবং মি�পিরষদ িবভােগ অবি�ত মাননীয় �ধানম�ীর দ�ের 
সকল আইিস� য�পািতর র�ণােব�ণ, ই�ারেনট �িবধা �দান, িনয়িমত 
�াবল���ং ইত�ািদ কাজ স�াদন; 

6. মি�পিরষদ িবভােগর সকল কি�উটােরর এি�-ভাইরাস সফ�ওয়�ােরর 
কায �কািরতা িনয়িমতভােব পরী�াকরণ এবং �েয়াজনীয় �াবল���ং িনি�তকরণ; 

7. ফাইল সাভ �ার র�ণােব�ণ এবং ডাটা �াক-আেপ  সহেযািগতা �দান; 

8. আইিস� সংি�� হাড �ওয়�ার সং�া� নিথপ� সংর�ণ; এবং 

9. উ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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মি�সভা ও িরেপাট � অ�িবভাগ  

মি�সভা অিধশাখা 

১২।  মি�সভা-�বঠক শাখা  

 
১২.১ িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ �থেক মি�সভার িবেবচনার জ� �া� 

সারসংে�পস�েহর সং�াগত পয �া�তা, �েয়াজনা�গ স�ণ �তা এবং 
কাঠােমাগত স�কতা িনি�তকরণ;  

১২.২ মি�সভা-�বঠেকর জ� মি�সভার সদ�গেণর িনকট ��ািবত আেলাচ��িচ 
এবং সারসংে�পসহ িব�ি� ��রণ এবং মি�সভা-�বঠক অ��ােনর জ� 
�েয়াজনীয় কাজ স�াদন; 

১২.৩ মি�সভা-�বঠেকর আেলাচনা ও িস�া�স�েহর সংি�� ‘�রকড � অব 
িডসকাশনস’ িলিপব�করণ ও মাননীয় �ধানম�ীর অ�েমাদন �হণ; 

১২.৪ মি�সভা-�বঠেকর কায �িববরণীর অ�িলিপ মি�সভার সদ�গেণর িনকট 
��রণ ও িনধ �ািরত সমেয়র মে� �ফরৎ �াি� িনি�তকরণ; 

১২.৫ মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�াে�র উ�িতস�হ সংি�� ম�ী ও সিচবগেণর 
িনকট �েয়াজনীয় �ব�া �হণােথ � ��রণ; 

১২.৬ মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�হ অবগিতর জ� মহামা� রা�পিতর 
িনকট ��রণ; 

১২.৭ কায �িববরণী িলিপব�করেণ �কান �ল-��র িবষেয় �কান ম�ী ক��ক �ি� 
আকষ �ণ করা হেল ত� ে�ি�েত, �েযাজ� ��ে� মাননীয় �ধানম�ীর 
অ�েমাদন �হণ�েম সংি�� দা�িরক কাগজপ�সহ কায �িববরণী সংেশাধন 
এবং সংেশািধত কায �িববরণী জািরকরণ; 

১২.৮ মি�গেণর িনকট ��িরত কাগজপে�র এক� তািলকা সংর�ণ এবং ত�েদর 
দািয়� ত�াগকােল তা �ফরৎ �হণ; 

১২.৯ মি�সভা-�বঠেকর িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �েব�েণর জ� 
মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�াে�র উ�িতস�হ  মি�সভার িস�া� বা�বায়ন 
পিরবী�ণ অিধশাখায় ��রণ; 

১২.১০ মি�সভা-�বঠক সংি�� �রকড �স�হ যথা- িব�ি�, সারসংে�প ও 
কায �িববরণী �ায়ীভােব সংর�েণর জ� �রকড � শাখায় ��রণ; 
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১২.১১ মি�সভা-�বঠেক উপ�াপেনর জ� �া� সারসংে�প �েয়াজনীয় কায ��ম 
�হণাে� উে�া�া ম�ণালয়/িবভােগ �ফরৎ �দান; 

১২.১২ মি�সভা-�বঠেক উপ�াপেনর জ� সারসংে�প যথাযথভােব �তিরর িবষেয় 
িনেদ �শনা জািরকরণ; 

১২.১৩ মি�সভা-�বঠক সংি�� কাজ ও নিথপে�র �গাপনীয়তা এবং িনরাপ�া 
িনি�তকরণ; এবং 

১২.১৪ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 

১৩। মি�সভার িস�া� বা�বায়ন পিরবী�ণ শাখা 
 

১৩.১ মি�সভা-�বঠক শাখা �থেক �া� মি�সভা-�বঠেকর িস�া�স�হ ডােয়ির�� 
কের  বা�বায়ন পিরবী�েণর জ� �েয়াজনীয় সং�ক নিথ �জন; 

১৩.২ মি�সভা-�বঠেকর িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত িবষেয় সংি�� 
ম�ণালয়/িবভাগ �থেক মািসক ও িবেশষ �িতেবদন সং�হ ও পয �ােলাচনা; 

১৩.৩ মি�সভা-�বঠেকর িস�া�স�েহর বা�বায়ন �রাি�ত করার লে�� সংি�� 
ম�ণালয় ও িবভাগস�েহর সে� �যাগােযাগ র�া এবং �েয়াজেন তািগদ/
পরামশ � �দান; 

১৩.৪ মি�সভা-�বঠেকর �কান িস�াে�র বা�বায়ন স�� হেয়েছ িক-না, �স িবষেয় 
িস�া� �হণ এবং সংি�� ম�ণালয় ও িবভাগেক অবিহতকরণ; 

১৩.৫ মি�সভা-�বঠেকর িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিতর ��মািসক �িতেবদন 
�ণয়ন ও মি�সভা-�বঠেক উপ�াপন; 

১৩.৬ মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন-অ�গিত পয �ােলাচনার জ� 
আ�ঃম�ণালয় সভা আেয়াজেন  মি�সভার িস�া� বা�বায়ন সম�য় 
অিধশাখােক সহায়তা �দান;    

১৩.৭ মি�সভা-�বঠেকর িস�া�-সংি�� নিথপে�র �গাপনীয়তা র�া, িনরাপ�া 
িনি�তকরণ ও সংর�ণ; এবং 

১৩.৮ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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১৪। মি�সভার িস�া� বা�বায়ন সম�য় শাখা 
 

১৪.১ মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনার জ� 
আ�ঃম�ণালয় সভা আেয়াজন ও সািচিবক সহায়তা �দান; 

১৪.২ মি�সভা অ�িবভাগ/অিধশাখার আ�ঃশাখা সম�য় ও সমি�ত িরেপাট � �ণয়ন; 

১৪.৩ মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিতর ��মািসক 
�িতেবদন �ণয়েন ‘মি�সভার িস�া� বা�বায়ন পিরবী�ণ শাখা’-�ক 
সহায়তাকরণ; 

১৪.৪ মি�সভা-�বঠেক উপ�ািপত িবষয় ও িস�া�স�েহর বণ �া��িমক �িচ 
��তকরণ; 

১৪.৫ িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ �থেক মি�সভা-�বঠেকর কায �িববরণীর উ�িত 
সংর�ণ ও িনরাপদ �হফাজেতর �ত�য়ন সং�হ এবং সংর�ণ; 

১৪.৬ মি�সভা ও িরেপাট � অ�িবভােগর কম �কত�া/কম �চািরগেণর কম ���ায়ন ও 
অিফস �ব�াপনা স�িক�ত ��মািসক সভা আেয়াজন; 

১৪.৭ মি�সভা ও িরেপাট � অ�িবভােগর �িত মােস স�ািদত অতীব ����ণ � 
উে�খেযা� কােজর তািলকা সংি�� শাখা/অিধশাখা �থেক সং�হ�ব �ক 
�িতেবদন �ণয়ন এবং তা িরেপাট � শাখায় ��রণ; 

১৪.৮ �িত অথ �-বছের মাননীয় অথ �ম�ী কত�ক �দ� বােজট ব�ৃতায় অ�� �ি�র জ� 
মি�সভা ও িরেপাট � অ�িবভাগ ক��ক স�ািদত ����ণ � কােজর সংি�� 
�িতেবদন �ণয়ন�ব �ক মি�পিরষদ িবভােগর পিরক�না ও বােজট শাখায় 
��রণ; 

১৪.৯ মি�পিরষদ িবভােগর �িত অথ �-বছেরর কাজ সং�া� বািষ �ক �িতেবদন 
�ণয়েনর জ� ত�ািদ সংি�� শাখা/অিধশাখা �থেক সং�হ�ব �ক �িতেবদন 
�ণয়ন এবং তা িরেপাট � শাখায় ��রণ; 

১৪.১০ বছেরর ��েত জাতীয় সংসেদ মহামা� রা�পিত ক��ক �েদয় ভাষেণ 
অ�� �ি�র জ� মি�সভা ও িরেপাট � অ�িবভােগর ত�ািদ সকল শাখা/ 
অিধশাখা �থেক সং�হ কের অ�িবভাগিভি�ক �িতেবদন �ণয়ন�ব �ক তা 
িরেপাট � শাখায় ��রণ;  

১৪.১১ মি�সভা-�বঠেকর িস�া�-সংি�� সকল নিথপে�র �গাপনীয়তা ও িনরাপ�া 
িনি�তকরণ; এবং 

১৪.১২ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ।  
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িরেপাট � ও �রকড � অিধশাখা 
১৫। িরেপাট � শাখা 
 

 ১৫.১ সংসদ-সদ�েদর �েত�ক সাধারণ িনব �াচেনর পর �থম অিধেবশেনর 
�চনায় এবং �েত�ক বছর �থম অিধেবশেনর  �চনায় রা�পিত ক��ক 
সংসেদ �েদয় ভাষেণর খসড়া �ণয়ন, মি�সভা-�বঠেক উপ�াপন ও 
�ড়া�করণ এবং বাংলা ও ইংেরিজ ভাষায় ��ণ এবং িবতরণ; 

১৫.২ ম�ণালয়/িবভাগস�েহর মািসক কােজর �িতেবদন সং�হ, স�লন ও 
মি�সভােক অবিহতকরণ; 
 

১৫.৩ ম�ণালয়/িবভাগস�েহর অথ �-বছরিভি�ক কােজর �িতেবদন সং�হ, 
স�লন, মি�সভার আেলাচনার জ� মি�সভা-�বঠেক উপ�াপন ও 
�ড়া�করণ, �কাশনা িবতরণ এবং মি�পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট  
�কাশ; 

১৫.৪ মি�পিরষদ িবভােগর মািসক কােজর �িতেবদন �ণয়ন এবং মি�পিরষদ 
িবভােগর ওেয়বসাইেট �কাশ; 

১৫.৫ মি�পিরষদ িবভােগর বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন, �কাশনা ও িবতরণ এবং 
মি�পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট �কাশ; 

১৫.৬ মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক স�ািদত উে�খেযা� কাজ/অিজ�ত সাফে�র 
�িতেবদন চািহদা �মাতােবক িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ; এবং 

১৫.৭ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
১৬।  �রকড � শাখা  
 

১৬.১ মি�সভা-�বঠেকর িব�ি�, সারসংে�প ও কায �িববরণীর �িচপ� �তির কের 
বই আকাের ব�ধাই�ব �ক সংর�ণ; 

১৬.২ সংবাদপ�/সামিয়কীেত �কািশত সংবাদ ও ত� অিধদ�র �থেক �া� �পপার 
ি�িপং সংর�ণ, পরী�ণ এবং �েযাজ� ��ে� যথাযথ �ব�া �হেণর জ� 
সংি�� দ�র/ক��পে�র িনকট ��রণ; 

১৬.৩ সমর��ক সংর�ণ ও িবতরণ এবং অিভর�কগেণর িনকট �থেক িনরাপদ 
�হফাজেতর �ত�য়নপ� সং�হ ও সংর�ণ; 
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১৬.৪ জাতীয় আরকাইভেস সংর�ণেযা� দিললপ� আরকাইভস ও ��াগার 
অিধদ�র-এর িনকট হ�া�র; এবং 

১৬.৫ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 

�শাসন ও িবিধ অ�িবভাগ 

�শাসন অিধশাখা 
১৭। সং�াপন শাখা 
 

১৭.১ �ওএ�ই, কম �ব�ন, ন�ন পদ �জন ও নবিনেয়াগ সং�া� কাজ; 

১৭.২ কম �কত�া ও কম �চািরগেণর বদিল, পেদা�িত, চাকির �ায়ীকরণ ও �জ��তা 
িনধ �ারণ;   

১৭.৩ কম �কত�া ও কম �চািরগেণর �ি�গত নিথ, সািভ �স �ক, �� �রিজ�ার, 
�িত�া�র�ত বািষ �ক �গাপনীয় অ�েবদন ফরম সংর�ণ ও 
হালনাগাদকরণ;   

১৭.৪ কম �কত�া ও কম �চািরগেণর বািষ �ক �বতন �ি�, দ�তাসীমা অিত�েমর 
অ�মিত, টাইম ��ল, িসেলকশন ��ড, অি�ম বিধ �ত �বতন, স�ানীভাতা, 
দািয়�ভাতা, িবেশষ ভাতা ও অবসরভাতা �দান; 

১৭.৫ িচিকৎসা-�িবধা �িতত কম �কত�া ও কম �চারী-ক�াণ স�িক�ত অ�া� 
িবষয়; 

১৭.৬ কম �কত�া ও কম �চািরগেণর িবিভ� অি�ম ম�ির; 

১৭.৭ কম �কত�া ও কম �চািরগেণর পাসেপাট � ও িবেদশ �মণ সং�া� কাজ;  

১৭.৮ কম �কত�া ও কম �চািরগণেক িবেশষ/অিতির�/চলিত দািয়� �দান সং�া� 
কাজ; 

১৭.৯ িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগর চািহদা অ�যায়ী মি�পিরষদ িবভােগর 
কম �কত�াগেণর নােমর তািলকা ��রণ; 

১৭.১০ মি�পিরষদ িবভাগ এবং এর আওতাধীন �িত�ােনর জনবল িবষয়ক 
��মািসক �িতেবদন জন�শাসন ম�ণালয় এবং পিরসং�ান ��েরােত 
��রণ;  

১৭.১১ কম �কত�া ও কম �চািরগেণর �যাগদানপ� ও সিচবালয়-�েবশপ� সং�া� 
কাজ; 
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১৭.১২ এ িবভােগ সং�� কম �কত�াগেণর �যাগদান ও অ�াহিত সং�া� কাজ; 

১৭.১৩ কম �কত�াগেণর �িশ�ণ-সংি�� সং�ি� কম ��িচ;  

১৭.১৪ কম �কত�া/কম �চািরগেণর চাকির-সংি�� অ�া� কাজ; এবং 

১৭.১৫ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ।   

 
১৮।  �শাসন ও ��লা শাখা   
 

১৮.১ কম �কত�া ও কম �চািরগেণর িবভাগীয় মামলা সং�া� কাজ; 

১৮.২ �াধীনতা �র�ােরর জ� �ণ �পদক ও �রি�কা ��ত এবং এ সং�া� কাজ; 

১৮.৩ মি�পিরষদ িবভােগর িনরাপ�া সং�া� কাজ; 

১৮.৪ জ�ির �েয়াজেন িনয়�ণক� �াপন ও �ব�াপনা; 

১৮.৫ মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�া ও কম �চািরগেণর বাসা বরা�; 

১৮.৬ মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�া ও কম �চািরগেণর িচিকৎসা সং�া� আিথ �ক 
সহায়তার আেবদন �ি�য়াকরণ; 

১৮.৭ িব�� িবভাগীয় উ�য়ন �বাড �স�েহর অিডট আপি� িন�ি�; 

১৮.৮ বাংলােদশ� িবেদিশ �তাবাস/হাইকিমশন ও আ�জ�ািতক সং�াস�েহর 
অ��ােন আমি�ত কম �কত�ােক �যাগদােনর অ�মিত �দান; 

১৮.৯ আ�জ�ািতক �র�ার সং�া� কাজ; 

১৮.১০ �শাসন ও িবিধ অ�িবভােগর আ�ঃশাখা সম�য় ও সমি�ত িরেপাট � �ণয়ন; 

১৮.১১ �শাসন ও িবিধ অ�িবভােগর ��মািসক সম�য়সভা; এবং 

১৮.১২ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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১৯।   সাধারণ �সবা শাখা 
 

১৯.১ মি�পিরষদ িবভােগর জ� মেনাহারী ��ািদ �য় ও এ সং�া� িহসাব 
সংর�ণ;  

১৯.২ মি�পিরষদ িবভােগর আসবাবপ�, িফ��চার, িফ�ংস ও য�পািত সরবরাহ, 
সংর�ণ ও িনব�ন;  

১৯.৩ িলভােরজ �দান; 

১৯.৪ মি�পিরষদ িবভােগর যানবাহন �বহার সং�া� কাজ (সাব ��িণক, সরকাির 
ও �ি�গত); 

১৯.৫ মি�পিরষদ ক� র�ণােব�ণ, সি�তকরণ, �তজসপ� সরবরাহ; 

১৯.৬ �হণ ও ��রণ ইউিনেটর �ব�াপনা; 

১৯.৭ �সিমনার, সে�লন ও উৎসব আেয়াজেনর আ�ায়ন সং�া� কাজ; 

১৯.৮ দ�রিবহীন ম�ীর দ�েরর �ব�াকরণ ও লিজি�ক সরবরাহ সং�া� কােজর 
সম�য়; 

১৯.৯ মি�পিরষদ িবভােগর �টিলেফান, �সলেফান, ই�ারকম, কি�উটার, 
�াবেলট িপিস, ই�ারেনট ও ফ�া� এবং কম �কত�াগেণর আবািসক �টিলেফান 
ও ই�ারেনট সংেযাগ �াপন ও িবল পিরেশাধ;  

১৯.১০ �েটাকল সং�া� কাজ;  

১৯.১১ ��াগার-�ব�াপনা; 

১৯.১২ বই, সংবাদপ�, সামিয়কী ইত�ািদ সং�হ এবং সংি�� �রিজ�ার সংর�ণ; 

১৯.১৩ মি�পিরষদ িবভােগর সে� অ�া� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�েরর সম�য়; 

১৯.১৪ ��ণ ও �কাশনা সং�া� কাজ; এবং 

১৯.১৫ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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২০। �গাপনীয় ও �তাশাখানা শাখা 

 

২০.১ Toshakhana (Maintenance and Administration) Rules, 1974 
সংেশাধন;  

২০.২ রা�ীয় �তাশাখানায় জমা�ত িবিভ� উপহার-সাম�ী সংর�ণ, ��ায়ন, ��িণ 
িব�াসকরণ, িনলােম িব�য় ও িহসাব সংর�ণ; 

২০.৩ উপহার �াপকগণ ক��ক উপহার-সাম�ী সংর�েণর ��াব িন�ি�করণ;  

২০.৪ �তাশাখানা ��ায়ন কিম�েক সািচিবক সহায়তা �দান; 

২০.৫ �তাশাখানার সািব �ক �ব�াপনা; এবং 

২০.৬ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
২১। সাধারণ শাখা 

 

২১.১ মি�পিরষদ িবভােগর সম�য়সভা সং�া� কাজ; 

২১.২ িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/সং�ার কম �কত�া/কম �চািরগেণর আেবদন 
িকংবা তােদর িব�ে� উ�ািপত অিভেযাগ সং�া� কাজ;  

২১.৩ মি�পিরষদ িবভােগর িবিধ/নীিতমালা/����ণ � ��াপন/সা��লারস�েহর 
স�লন �কাশনা; 

২১.৪ মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�া/কম �চািরগণেক �দেশ ও িবেদেশ িবিভ� 
ওয়াক�শপ, সভা, �সিমনার ও �িশ�েণ মেনানয়ন �দান; 

২১.৫ িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক আেয়ািজত সভা/কম �শালা/�সিমনার এবং 
গ�ত/��ািবত টা�েফাস �, কিম� বা �বাড �স�েহ এ িবভােগর �িতিনিধ 
মেনানয়ন; 

২১.৬ ম�ণালয়/িবভােগর চািহদা অ�যায়ী িবিভ� অ��ােনর জ� মি�পিরষদ 
িবভােগর কম �কত�া/কম �চারী মেনানয়ন;   

২১.৭ বািণিজ�ক ����ণ � �ি� (িসআইিপ) িনব �াচন; 

২১.৮ ত� অিধকার আইন, ২০০৯ অ�যায়ী এ িবভােগর দািয়��া� কম �কত�ার 
এত� িবষয়ক দািয়� পালন; 

২১.৯ জাতীয় িদবস উ� যাপন/পালন সং�া� কাজ; 
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২১.১০ মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�াগেণর জ� দশ �নাথ� পাশবই সরবরাহ; 

২১.১১ মি�পিরষদ িবভােগর অবি�ত কাজ; এবং 

২১.১২ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
২২। �ক�ীয় প� �হণ ও অিভেযাগ শাখা 

  
২২.১ বাংলােদশ সিচবালেয় অবি�ত িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগর প�ািদ 

�ক�ীয়ভােব �হণ�ব �ক সংি�� ম�ণালয়/িবভা�গ হ�া�র; 
 

২২.২ ম�ী/সিচব বরাবর দািখল�ত অিভেযাগ �হণ এবং �েয়াজনীয় �ব�া 
�হেণর জ� ত�েদর দ�ের ��রণ; 

২২.৩ অিভেযােগর িবষেয় সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক �হীত �ব�া স�েক� 
ত� সং�হ�ব �ক পরবত� কায ��ম �হণ; এবং 

২২.৪ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 

পিরক�না ও বােজট অিধশাখা 
 
২৩। পিরক�না ও বােজট শাখা 
 

২৩.১ বােজট-সংি�� ��, ম� ও দীঘ �েময়ািদ নীিত এবং পিরক�না/কম �পিরক�না 
�ণয়ন ও হালনাগাদকরণ; 

২৩.২ ম�েময়ািদ বােজট কাঠােমা �ণয়ন ও হালনাগাদকরণ; 

২৩.৩ রাজ� আেয়র ল��মা�া ও �য়সীমা িনধ �ারণ; 

২৩.৪ রাজ� আয়, অ��য়ন ও উ�য়ন �েয়র �া�লন ও �ে�পণ ��ত;  

২৩.৫ সংেশািধত বােজট �ণয়ন; 

২৩.৬ রাজ� বােজট �থেক অথ �ায়ন�ত উ�য়ন কম ��িচর ��াব �ণয়ন/ পয �ােলাচনা 
ও অ�েমাদেনর জ� বােজট �ব�াপনা কিম�র সভায় উপ�াপন; 

২৩.৭ আগাম সং�হ পিরক�না (advance procurement plan) ও বােজট 
বা�বায়ন পিরক�না �ণয়ন এবং বা�বায়ন;  
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২৩.৮ রাজ� আহরণ ও অথ �ছাড় এবং বােজেট বরা��ত স�েদর �বহার 
স�িক�ত ত�ািদ সং�হ ও িবে�ষণ এবং এ সং�া� �িতেবদন �ণয়ন; 

২৩.৯ সংি�� অ�িবভাগ/ অিধশাখার সে� সম�েয়র মা�েম মািসক িভি�েত 
বােজেট িনধ �ািরত ল��মা�ার িবপরীেত রাজ� আহরেণর অ�গিত এবং এ 
িবভােগর সকল কায ��ম/ �ক�/ কম ��িচর আিথ �ক ও অ-আিথ �ক বা�বায়ন 
অ�গিত পয �ােলাচনা; 

২৩.১০ �ধান কম ��িত ও ফলাফল িনেদ �শক ল��মা�ার িবপরীেত ��ত অজ�ন 
এবং বােজট বা�বায়ন পিরবী�ণ; 

২৩.১১ বােজট বা�বায়ন সং�া� ��মািসক �িতেবদন �ণয়ন ও অথ � িবভােগ 
��রণ; 

২৩.১২ �নঃউপেযাজন এবং মি�পিরষদ িবভাগেক �দ� অ�া� আিথ �ক �মতার 
যথাযথ �বহার িনি�তকরণ; 

২৩.১৩ অিতির� বরাে�র ��াব পরী�া-িনরী�া�ব �ক অথ � িবভােগ ��রণ; 

২৩.১৪ অথ � বরা� ও �বহার সং�া� ত� মি�পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট 
িনয়িমতভােব �কাশ; 

২৩.১৫ িবভাগীয় িহসােবর (departmental accounts) সে� �ধান 
িহসাবর�ণ কম �কত�ার কায �ালেয়র িহসােবর স�িতসাধন; 

২৩.১৬ বািষ �ক উপেযাজন িহসাব িনরী�া ও �ত�য়ন; 

২৩.১৭ সরকাির িহসাব স�িক�ত সংসদীয় �ায়ী কিম�সহ অ�া� সংসদীয় �ায়ী 
কিম�র জ� বােজট ও আিথ �ক িবষেয় �িতেবদন ��তকরণ; 

২৩.১৮ িনরী�া-�িতেবদন পয �ােলাচনা, িনরী�া-আপি�স�হ িন�ি�র লে�� 
যথাযথ �ব�া �হণ এবং �েযাজ� ��ে� দায়ী �ি�েদর িব�ে� �শাসিনক 
ও ��লা�লক �ব�া �হেণর িবষেয় সম�য়সাধন; 

২৩.১৯ বােজট �ব�াপনা স�িক�ত িবিভ� িবষেয় অথ � িবভাগ, পিরক�না কিমশন, 
অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগ এবং বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভােগর 
সে� সম�য়সাধন; 

২৩.২০ বােজট �ব�াপনা কিম� ও বােজট ওয়ািক�ং �পেক সািচিবক সহায়তা 
�দান; 
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২৩.২১ বােজট �ণয়ন, বা�বায়ন ও পিরবী�ণ এবং �ধান কম ��িত ও ফলাফল 
িনেদ �শক ত�-উপা� সং�হ, সংর�ণ এবং �ব�াপনার লে�� 
Management Information System (MIS) �াপন এবং এর 
�ব�াপনা; 

২৩.২২ বােজট �ণয়ন, বা�বায়ন ও পিরবী�ণসহ আিথ �ক �ব�াপনা স�িক�ত 
সকল িবষেয় সম�য় সাধন; এবং 

২৩.২৩ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
২৪। িহসাব শাখা 
 

২৪.১ কম �কত�া ও কম �চািরগেণর মািসক �বতন, বেকয়া �বতন, যাবতীয় ভাতা ও 
িবিভ� অি�ম সং�া� িবল �তির কের মি�পিরষদ িবভােগর �ধান 
িহসাবর�ণ কম �কত�ার কায �ালেয় ��রণ;  

২৪.২ আ�ষি�ক �য় সং�া� িবল ��ত�ব �ক �ধান িহসাবর�ণ কম �কত�ার 
কায �ালেয় ��রণ;  

২৪.৩ যাবতীয় িবেলর টাকা উে�ালন, িবতরণ এবং এ সং�া� সকল ��য়র িহসাব 
ও �রকড � সংর�ণ; 

২৪.৪ মি�পিরষদ িবভােগর মািসক �েয়র িহসাব-িববরণী ��ত�ব �ক �ধান 
িহসাবর�ণ কম �কত�ার কায �ালেয়র িহসােবর সে� স�িত সাধন 
(reconciliation); 

২৪.৫ ক�াশ বই িলখন এবং ক�াশ সং�া� যাবতীয় �মাণপ� ও �রিজ�ার 
সংর�ণ; 

২৪.৬ মি�পিরষদ িবভােগর এবং অব�� �ন�িত দমন ��েরার আয়ন-�য়ন 
কম �কত�ার দািয়�পালনসহ যাবতীয় �শাসিনক কায � স�াদন; 

২৪.৭ মি�পিরষদ িবভাগ ও অব�� �ন�িত দমন ��েরার জ� ��ত�ত বােজট 
পরী�াকরণ; 

২৪.৮ মি�পিরষদ িবভােগর বােজট ও �েয়র িহসাব সং�া� অিডট আপি� 
িন�ি�; 

২৪.৯ মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�াগেণর দা�িরক ও আবািসক �টিলেফান িবল 
পিরেশাধ; 

২৪.১০ মি�পিরষদ িবভােগর িবিবধ অিডট আপি� িন�ি�; 
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২৪.১১ কম �কত�া/কম �চািরগেণর �বতন িনধ �ারণ (fixation); 

২৪.১২ িবিভ� অথ �ৈনিতক �কােডর িবপরীেত খরেচর িহসাব বােজট বইেত 
িলিপব�করণ ও  সংর�ণ; 

২৪.১৩ অব�� �ন�িত দমন ��েরার কম �কত�া-কম �চািরগেণর �পনশনসহ মি�পিরষদ 
িবভােগর  কম �কত�া-কম �চািরগেণর �পনশন িবষয়ক কােজ সহায়তা �দান; 

২৪.১৪ িবিভ� �কার �রিজ�ার সংর�ণ (িবিবধ পা� � �পেম� �রিজ�ার, যাবতীয় 
�াি� ও পিরেশাধ �রিজ�ার); এবং     

২৪.১৫ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

িবিধ ও �সবা অিধশাখা 
২৫। িবিধ শাখা  
 

২৫.১ িনে�াি�িখত আইন/িবিধ/িনেদ �শাবিল �ণয়ন, সংেশাধন, �া�া �দান, 
বা�বায়ন ও পিরবী�ণ: 

 1. Acts: 

 (i)  The President's (Remuneration and Privileges) Act, 
1975; 

 (ii)  The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) 
Act, 1975; 

 (iii) The Ministers, Ministers of State and Deputy 
Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973; 

 (iv) The President’s Pention Ordinance, 1979; 

 (v) The Bangladesh National Anthem, Flag and 
Emblem Order, 1972 (P.O. No. 130 of 1972). 

 2. Rules: 

 (i)  People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972;  

 (ii) The National Anthem Rules, 1978;  

 (iii) Bangladesh National Emblem Rules, 1972;  

 (iv) Rules of Business, 1996. 

  



28 
 

3. Instructions: 

 (i)  Instructions regarding Personal Standard of the 
President; 

 (ii) Instructions regarding Personal Standard of the 
Prime Minister;  

 (iii) Instructions regarding Protocol of the President, 
Prime Minister, Ministers,  Ministers of State and 
Deputy Ministers; 

 (iv)  Official Dress Code/National Dress. 

 4.   Warrant of Precedence, 1986; এবং 

২৫.২ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 

২৬। সরকার গঠন ও রা�াচার শাখা 
 

২৬.১ মহামা� রা�পিতর শপথ ও কায �ভার �হণ সং�া� কাজ; 

২৬.২ মাননীয় �ধানম�ী, ম�ী, �িতম�ী ও উপ-মি�গেণর িনেয়াগ, শপথ, দ�র 
ব�ন/�নব ��ন, �র�া, যানবাহন ও বাস�ান এবং িনেয়াগ-অবসান সং�া� 
কাজ; 

২৬.৩ ম�ী/�িতম�ী/উপ-ম�ীর পদময �াদা �দান; 

২৬.৪ মহামা� রা�পিত ও মাননীয় �ধানম�ীর িবেদশ গমন ও �দেশ 
�ত�াবত�নকােল িবমানব�ের আমি�ত অিতিথগেণর তািলকা �ণয়ন, 
আম�ণপ� িবতরণ ও রা�াচার পালন; 

২৬.৫ মি�সভার সদ�গেণর মে� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর সংসদ স�ক�য় 
কায �ব�ন এবং সংসদ চলাকালীন �কান ম�ী/�িতম�ীর অ�পি�িতেত অ� 
�কান ম�ী/�িতম�ীেক সংি�� ম�ণালয়/িবভােগর সংসদ স�ক�য় দািয়� 
অপ �ণ; 

২৬.৬ �ধান িবচারপিতর শপথ �হণ সং�া� কাজ; 

২৬.৭ �ধান িনব �াচন কিমশনার ও িনব �াচন কিমশনারগেণর িনেয়াগ, শপথ, 
পদত�াগ ও অপসারণ সং�া� রা�পিতর সাংিবধািনক দািয়�পালেন 
সহায়তা �দান;  
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২৬.৮ মি�সভা-�বঠেক �হীত অিভন�ন/ধ�বাদ ও �শাক��াবস�েহর ��াপন 
জাির; 

২৬.৯ সভা/�বঠেকর জ� মি�পিরষদ-ক� বরা�; এবং  

২৬.১০ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

২৭। মি�েসবা শাখা 
 

২৭.১ পািরেতািষক ও �ািধকার আইন অ�যায়ী ম�ী, �িতম�ী ও উপ-মি�গেণর 
�বতন, বািড়ভাড়া ভাতা, �য় িনয়ামক ভাতা, িনব �াচনী এলাকা ভাতা ও 
িনব �াচনী এলাকার অিফস পিরচালনা ভাতা, �মণ�য়, িচিকৎসা�য়, 
�পৗরকর, ওয়াসা, িব��ৎ, �াস ও �ালািন, �পে�াল ও �ি�ক�া�, আবািসক 
ভবন র�ণােব�ণ, �হরী ক� িনম �াণ, আসবাবপ� সরবরাহ, ���াধীন 
ম�ির ইত�ািদ খােতর জ� বােজট �ণয়ন; 

২৭.২ ম�ী, �িতম�ী ও উপ-মি�গেণর �মণ�য় খােত বরা��ত অথ � িবিভ� 
ম�ণালেয়র মে� িবভাজন ও চািহদা অ�যায়ী অিতির� বরা� �দান; 

২৭.৩ ম�ী, �িতম�ী ও উপ-মি�গেণর িচিকৎসা িবল পরী�া-িনরী�া�ব �ক সংি�� 
বােজট �থেক ম�ির �দান; 

২৭.৪ ���াধীন ম�ির সং�া� কাজ; 

২৭.৫ মি�সভা-�বঠক, �শাসিনক সং�ার সং�া� জাতীয় বা�বায়ন কিম� 
(িনকার) ও অ�া� মি�সভা কিম�র িবিভ� সভার আ�ায়ন সং�া� 
বােজট �ণয়ন ও �য় িনব �াহ; 

২৭.৬ পািরেতািষক ও �ািধকার আইন অ�যায়ী ম�ী, �িতম�ী ও উপ-মি�গেণর 
সরকাির বাস�ােন আসবাবপ� ও অ�া� সাজ-সর�াম সরবরাহ, 
�বসরকাির বাস�ান র�ণােব�ণ ও �বসরকাির বাস�ােন অ�ায়ী �হরী ক� 
িনম �ােণর বােজট-বরা� �দান; 

২৭.৭ ম�ী, �িতম�ী ও উপ-মি�গেণর �দেশর অভ��ের এবং িবেদশ �মণ সং�া� 
ত�ািদ স�লন; 

২৭.৮ দ�রিবহীন মি�গেণর কম �কত�া ও কম �চারী িনেয়াগ এবং ত�েদর �বতন ও 
আ�ষি�ক ভাতািদর বােজট ��তকরণ; 

২৭.৯ িবমানব�েরর িভিভআইিপ ও িভআইিপ লাউ� �বহার সং�া� কাজ; 
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২৭.১০ পািরেতািষক ও �ািধকার আইন অ�যায়ী অথ �-বছর �শেষ ম�ী, �িতম�ী ও 
উপ-মি�গেণর িবিভ� খােত বরা��ত অেথ �র �িয়ত ও অ�িয়ত িহসােবর 
�িতেবদন �ধান িহসাবর�ণ কম �কত�ার িনকট �থেক সং�হ ও পয �ােলাচনা; 
এবং 

২৭.১১ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 

আইন অিধশাখা 
২৮।  আইন-১ শাখা 

  
২৮.১ মি�পিরষদ িবভাগ/মি�পিরষদ সিচবেক স�ৃ� কের দােয়র�ত মামলা ও 

িরট িপ�শন িবষেয় সরকাির �কৗঁ�িলর সে� �যাগােযাগ�েম যাবতীয় 
কায ��ম �হণ; 

২৮.২
  

�শাসিনক �াই��নাল ও �শাসিনক আিপল �াই��নােল দােয়র�ত 
মামলাস�েহর জবাব �তির এবং সরকাির �কৗঁ�িলর সে� �যাগােযাগ�েম 
�েয়াজনীয় কায ��ম �হণ; এবং 

২৮.৩ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
২৯।  আইন- ২ শাখা 
 

২৯.১ অ�া� ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক ��ত�ত খসড়া আইন/িবিধ/নীিতর ওপর 
মতামত �দান;  

২৯.২ কাউি�ল অিফসােরর কাজ; এবং 

২৯.৩ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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�জলা ও মাঠ �শাসন অ�িবভাগ 
�জলা ও মাঠ �শাসন অিধশাখা 

 
৩০। মাঠ �শাসন সং�াপন শাখা  
  

৩০.১ �জলা �শাসক/উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর িফট-িল� ��তকরণ এবং 
এত� সং�া� নীিতমালা �ণয়ন/সংেশাধন; 

৩০.২ িবভাগীয় কিমশনার/�জলা �শাসক/উপেজলা িনব �াহী অিফসার-এর 
কায �ালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমা সং�া� িবষয়ািদ; 

৩০.৩ িবভাগ, �জলা ও উপেজলা পয �ােয় সাধারণ �শাসেন িনেয়ািজত 
কম �কত�াগেণর �িশ�েণ �যাগদােনর অ�মিত �দান; 
 

৩০.৪ িবভাগীয় কিমশনার ও �জলা �শাসকগেণর �� ম�র ও কম ��ল ত�ােগর 
অ�মিত �দান; 

৩০.৫ িবভাগীয় কিমশনার ও �জলা �শাসকগেণর �মণ িববরণী পরী�া ও অ�বত� 
কায ��ম �হণ;   

৩০.৬ মি�পিরষদ িবভােগর কম �কত�াগণ ক��ক �জলা ও উপেজলার অিফসস�হ 
পিরদশ �ন এবং পিরদশ �ন �িতেবদেনর িভি�েত �ব�া �হণ; 

৩০.৭ িবিভ� �দেশর রা��ত ও �তাবােসর কম �কত�া এবং িবেদিশ সং�ার  
কম �কত�াগেণর িবিভ� �জলা সফরকােল ত�েদরেক  উপ�� �সৗজ� �দশ �ন, 
�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান ও িনরাপ�া িবধােনর �ব�া �হেণর জ� 
সংি�� �জলা �শাসকেক িনেদ �শনা �দান; 

৩০.৮ �জলা �শাসকগেণর চািহদা অ�যায়ী বাংলােদশ িসিকউির� ি�ি�ং ��স 
হেত ��া� �ভ�রস �রিজ�ার �দেশর সকল �জলা �শাসেকর কায �ালেয় 
সরবরােহ সম�য় সাধন; 

৩০.৯ িনব �াচন কিমশন বাংলােদশ-এর অ�েরােধ িনব �াচন পিরচালনা সং�া� 
�েয়াজনীয় িনেদ �শনা জািরকরণ ও �াসি�ক কাজ; 

৩০.১০ জিমর হ�া�র দিলেলর ��া� �� ফ�িক �দওয়া সং�া� মামলাস�হ 
পয �ােলাচনা ও পিরবী�ণ; এবং 

৩০.১১ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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৩১। মাঠ �শাসন সম�য় শাখা   

 
৩১.১ মি�পিরষদ সিচেবর সভাপিতে� িবভাগীয় কিমশনারগেণর সে� মািসক 

সভা অ��ান; 

৩১.২ জাতীয় পয �ােয় িবভাগীয় কিমশনারগেণর সভা/সে�লন অ��ান; 

৩১.৩ �জলা �শাসক সে�লন সং�া� কাজ; 

৩১.৪ �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ কায ��ম সম�য়; 

৩১.৫ আ�ঃম�ণালয় পয �ােয় সম�য় এবং �জলা ও উপেজলা পয �ােয় সামািজক 
উ�ু�করেণর লে�� মি�পিরষদ িবভােগ ��িরত সরকােরর অ�ািধকার�লক 
কম ��িচ সং�া� কাজ; 

৩১.৬ �জলা ও উপেজলা পয �ােয় অন-িদ-জব ��িনং, ইন-হাউজ ��িনং, 
�সিমনার/ওয়াক�শপ আেয়াজন বা পিরচালনা; 

৩১.৭ িবভাগীয় কিমশনার ও �জলা �শাসক ক��ক িডিজটাল �স�ার, উ�য়ন �ক� 
ও িশ�া�িত�ান পিরদশ �ন  �িতেবদেনর িবষেয় কায ��ম �হণ;  

৩১.৮ মাঠ ��শাসেনর সে� িভিডও কনফােরি�ং সং�া� কাজ; 

৩১.৯ িবভাগীয় ও �জলা উ�য়ন সম�য় কিম�র সভা সং�া� কাজ; 

৩১.১০ সািক�ট হাউজ �বহার সং�া� কাজ;  

৩১.১১ �জলা ও মাঠ �শাসন অ�িবভােগর সম�য়�লক কাজ; এবং 

৩১.১২ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
৩২। মাঠ �শাসন ��লা শাখা  

  
৩২.১ মাঠ পয �ােয় কম �রত িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর কম �কত�াগেণর িব�ে� 

আনীত অিভেযাগ তদ��ব �ক িন�ি�করণ; 

৩২.২ মাঠ পয �ােয় কম �রত িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর কম �কত�াগেণর িব�ে� 
িবভাগীয় মামলা ��র জ� স�িত �দান; 

৩২.৩ সিচবালয় �তীত অিধদ�র/সং�ার সংগঠন, কম �কত�া-কম �চারী �শাসন, 
পিরদশ �ন, �মণ এবং এত�সং�া� িবিবধ আেদশ, ��াপন, �যাগােযাগপ� 
ইত�ািদ সংর�ণ ও তার ওপর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ; 
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৩২.৪ মাঠপয �ােয়র কায �ালয়স�েহ মিহলা কম �কত�া/কম �চািরগেণর িনরাপ�া 
িনি�তকরণ, কােজর পিরেবশ উ�য়ন এবং তােদর িব�ে� �যৗন হয়রািন 
�িতেরাধ সং�া� কায ��ম; 

৩২.৫ িবভাগীয় কিমশনার, �জলা �শাসক ও অ�া� কম �কত�ার �িম �ব�াপনা 
(উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস, রাজ� শাখা, এল.এ শাখা, সা� �িফেকট 
শাখা ইত�ািদ) সং�া� পিরদশ �ন �িতেবদেনর ওপর পিরবী�ণ, ��ায়ন ও 
অ�া� যথাযথ �ব�া �হণ; এবং 

৩২.৬ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
৩৩। মাঠ �শাসন সংেযাগ শাখা  

  
৩৩.১ িবভাগীয় কিমশনারগেণর িনকট �থেক Information Exchange 

Management System (IEMS)-এর মা�েম �া� পাি�ক �গাপনীয় 
�িতেবদন সং�হ, স�লন ও সারসংে�প আকাের মাননীয় �ধানম�ী 
বরাবর উপ�াপন এবং সারসংে�েপ মি�পিরষদ িবভােগর মতামত ও 
মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� অ�শাসন বা�বায়ন; 

৩৩.২ িবভাগীয় কিমশনার ও �জলা �শাসকগেণর িনকট �থেক �া� িবিভ� 
ম�ণালয়/িবভাগ-স�ৃ� ��াব/ �পািরেশর ওপর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ; 

৩৩.৩ সরকােরর অ�ািধকার�লক কম ��িচ �তীত অ�া� সাধারণ িবষেয় িবিভ� 
ম�ণালয়/িবভাগ �থেক �জলা  ও উপেজলা �শাসন ক��ক বা�বায়েনর জ� 
��িরত অ�েরাধ, িনেদ �শ, ��াপন, পিরপ� ইত�ািদ িবভাগীয় কিমশনার, 
�জলা �শাসক ও উপেজলা িনব �াহী অিফসারগেণর িনকট ��রণ;  

৩৩.৪ জাতীয় ও আ�জ�ািতক িদবস এবং অ�া� িবেশষ কম ��িচ উ� যাপেনর 
িবষেয় সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক �হীত কম ��িচ মাঠপয �ােয় 
বা�বায়ন/বা�বায়েন সহেযািগতা �দান; 

৩৩.৫ পাব �ত� চ��াম সং�া� মি�পিরষদ িবভােগর করণীয় কাজ; 

৩৩.৬ �দেশর অভ��ের মহামা� রা�পিত ও মাননীয় �ধানম�ীর সফর সং�া� 
কাজ; 

৩৩.৭ ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক িবভাগ, �জলা ও উপেজলা �শাসেনর কম �কত�াগণেক 
িবিভ� কিম�েত অ�� ��করেণর ��ে� মি�পিরষদ িবভােগর স�িত 
�দান;  
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৩৩.৮ �জলা �শাসকগেণর কম �পিরক�না সং�া� কাজ; 

৩৩.৯ িবভাগীয় কিমশনার; পিরচালক, �ানীর সরকার; �জলা �শাসক এবং 
উপপিরচালক, �ানীয় সরকার-এর দািয়� ও কাজ িনধ �ারণ/ হালনাগাদকরণ; 

৩৩.১০ উ�রা গণভবন সং�া� কাজ; 

৩৩.১১ মাঠপয �ােয়র কম �কত�াগণ ক��ক উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষদ 
পিরদশ �ন �িতেবদন পিরবী�ণ; 

৩৩.১২ �জলার ��িণ পিরবত�ন সং�া� কাজ; 

৩৩.১৩ বাংলােদশ-ভারেতর সীমা�-হাট সং�া� কাজ; 

৩৩.১৪ �জলা �শাসক-�জলা �ািজে�ট সীমা� সে�লন সং�া� কাজ; 

৩৩.১৫ জাতীয় পিরেবশ কিম� সং�া� কাজ; 

৩৩.১৬ খা� পিরক�না ও পিরধারণ কিম� সং�া� কাজ; এবং 

৩৩.১৭ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 
 �জলা �ািজে�িস অিধশাখা 

৩৪। �জলা �ািজে�িস নীিত শাখা 
  

৩৪.১ �জলা �ািজে�িস িবষয়ক নীিতমালা, িনেদ �শাবিল, পিরপ� এবং সাধারণ 
�যাগােযাগ সং�া� কাজ; 

৩৪.২ এি�িকউ�ভ �ািজে�টগেণর �মতা অপ �ণ/�ত�াহার সং�া� িবষয়ািদ; 

৩৪.৩ �জলা �ািজে�িস সং�া� িবিভ� আইন �ণয়ন এবং সংেশাধন সং�া� 
িবষয়ািদ; 

৩৪.৪ পাবিলক পরী�া সং�া� কাজ; 

৩৪.৫ �ন�িত দমন কিমশন-সংি�� কাজ; এবং 

৩৪.৬ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 
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৩৫। �জলা �ািজে�িস পিরবী�ণ শাখা  
 

৩৫.১ �জলা �ািজে�ট/অিতির� �জলা �ািজে�ট/এি�িকউ�ভ 
�ািজে�টগেণর িনবারণ�লক (Preventive) িবচারকায � পয �ােলাচনা ও 
��ায়ন; 

৩৫.২ �জলা �ািজে�ট/অিতির� �জলা �ািজে�ট ক��ক আদালত পিরদশ �ন ও 
�মাবাইল �কােট �র �কস �রকড � পয �ােলাচনা; 

৩৫.৩ এি�িকউ�ভ �ািজে�টগেণর �কাট �স�েহর পিরদশ �ন �িতেবদন পয �ােলাচনা 
ও পিরবী�ণ; 

৩৫.৪ �জলার মািসক আইন��লা সভার কায �িববরণী পয �ােলাচনা ও অ�বত� 
কায ��ম �হণ; 

৩৫.৫ মি�পিরষদ িবভােগর �ি� আকষ �ণেযা� িবেশষ �মতা আইন, �� আইন 
ও অ�া� মাইনর এ�াে�র   আওতাধীন িবষয়; 

৩৫.৬ �মাবাইল �কাট � সং�া� কাজ পয �ােলাচনা; 

৩৫.৭ �মাবাইল �কাট � আইেনর আওতাধীন আিপল মামলা পয �ােলাচনা; 

৩৫.৮ আইন��লা িবষয়ক সাংগঠিনক কাজ; 

৩৫.৯ মহানগর, �জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন আইন��লা কিম� সং�া� কাজ; 

৩৫.১০ �জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন স�াস ও নাশকতা �িতেরাধ কিম� সং�া� 
কাজ; 

৩৫.১১ আইন��লা সং�া� মি�সভা কিম�র কাজ; 

৩৫.১২ আইন��লা সং�া� �কার কিম�র কাজ; 

৩৫.১৩ মাঠ পয �ােয় সংঘ�ত ��তর অপরােধর ওপর �হীত �ব�া এবং ত� সংি�� 

মামলার অ�গিত স�েক� মাঠ�শাসেনর িনকট �থেক হালনাগাদ ত� 
সং�হ; 

৩৫.১৪ চা��কর মামলার অ�গিতর জ� গ�ত �জলা কিম�র কায ��ম 
পিরবী�ণ ও পয �ােলাচনা; 

৩৫.১৫ আইন��লা ও জাতীয় িনরাপ�া সং�া� সাধারণ ও �গাপনীয় 
�িতেবদনস�হ সংর�ণ এবং এত�সং�া� কাজ; 

৩৫.১৬ �ঘ �টনায় হতাহতেদর িন� �ল ও সমি�ত ত� সং�হ; 
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৩৫.১৭ �জলা �ািজে�ট ক��ক থানা ও কারাগার পিরদশ �ন �িতেবদন পয �ােলাচনা 
ও পিরবী�ণ; 

৩৫.১৮ কারা-অ�রীণ িশ�-িকেশারেদর অব�া উ�য়েনর লে�� গ�ত জাতীয় 
টা�েফােস �র সভা সং�া�; 

৩৫.১৯ কারা-অ�রীণ িশ�-িকেশারেদর মািসক পিরসং�ান পয �ােলাচনা�ব �ক 
তােদর �ি�দােনর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� �জলা �শাসকগণেক 
িনেদ �শনা �দান; এবং 

৩৫.২০ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

 

কিম� ও অথ �ৈনিতক অ�িবভাগ  

কিম� ও অথ �ৈনিতক অিধশাখা 

৩৬। কিম� িবষয়ক শাখা 
  

৩৬.১ কিম� িবষয়ক কাজ (কিম� গঠন/সংেশাধন ইত�ািদ); 

৩৬.২ জাতীয় �র�ার সং�া� মি�সভা কিম�েক সািচিবক সহায়তা �দান; 

৩৬.৩ আ�জ�ািতক সং�ায় চ�দা �দান সং�া� সিচব কিম�েক সািচিবক সহায়তা 
�দান; 

৩৬.৪ কিম� ও অথ �ৈনিতক অিধশাখার অধীন শাখাস�েহর মে� সম�য়�লক 
কাজ; এবং 

৩৬.৫ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

৩৭। �য় ও অথ �ৈনিতক শাখা 
 

৩৭.১ সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিম�েক সািচিবক সহায়তা �দান; 

৩৭.২ অথ �ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিম�েক সািচিবক সহায়তা �দান; 
এবং 

৩৭.৩ ঊ��তন ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ। 

---------×--------- 


