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১. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর কার্ যাববির বভবি ও কর্ যপবরবি 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংিাগেগের সংববিাগনর ১৩৬ নং অনুগেগের আগিাগক Rules of Business,1996 এর Rule-
12 এবং Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions দ্বারা 
জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর কর্ যকাণ্ড পবরচাবিত হে। 

RULES OF BUSINESS অনুসাগর: 

Rules of Business, 1996 (Revised up to April 2017) এর ১২ িারাে জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের উপর 

কবতপে ববগেষ োবেত্ব অবপ যত হগেগে। উক্ত িারাে সংগর্াবজত ১০টি েফা এর র্গে ৪টি েফা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা 

অনুববভাগগর সাগে সংবিষ্ট। উক্ত ৪টি েফাে ববণ যত ববষগে ককাগনা আগেে/বনগে যে জাবর বা ককাগনা ব্যবস্থা গ্রহগণর পূগব য 

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর পরার্ে য/সম্মবত গ্রহণ আবশ্যক। Rules of Business-এর ববণ যত ৪টি েফার 

উদ্ধৃতাংে বনম্নরূপ: 

12. Consultation with the Ministry of Public Administration: No 

Ministry shall issue or authorize any orders, other than orders, in 

pursuance of any general or special delegation made by the Ministry of 

Public Administration, which involves- 

i. reorganization of a Ministry/Division or an Attached Department 
involving creation or abolition of any post or a change in the status of an 
Attached Department; 

ii. organization of a working unit in a Ministry/Division otherwise than 
as a section; 

iii. creation and reorganization of an Attached Department; 

ix. transfer of personnel of Development Project to Revenue setup after 
the project is completed; 

ALLOCATION OF BUSINESS অনুসাগর: 

Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions (Schedule 1 of 
the Rules of Business,1996) (Revised up to April 2017)-এ জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের অনুকূগি 

ববিত কার্ যাববির র্গে ক্রবর্ক নং ১০,১৯,২০, ২১ ও ২৪-এ ববণ যত েফাগুগিা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর 

কার্ যপবরবিভুক্ত। ববণ যত েফাসমূগহর উদ্ধৃতাংে বনম্নরূপ: 

10. All matters regarding absorption/employment of surplus           Government 
servants. 
19.   Administrative research, Management and Reforms for better and 
           economic execution of Government business. 
20.   Review and revision of Organogram and Equipment of the public 
           offices. 
21.  Review of organization, functions, method and procedures of 
           Ministries, Divisions, Attached Departments and Subordinate Offices. 
24.  Inspection and review of staff position in Ministries, Divisions, 
           Attached Departments and Subordinate Offices for optimum utilization 
           of manpower.                 
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২. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর উগেখগর্াগ্য কার্ যাববি 

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগ মূিত বনম্নববণ যত কার্ যাবে সম্পাবেত হে- 

➢ রাজস্বখাগত পে সৃজন; 

➢ রাজস্বখাগত অস্থােীভাগব সৃবজত পগের কর্োে সংরক্ষণ; 

➢ রাজস্বখাগত অস্থােীভাগব সৃবজত পে স্থােীকরণ; 

➢ পেবব/পেনার্ পবরবতযন এবং পের্র্ যাো/গবতনগেি উন্নীতকরণ; 

➢ পে ববলুপ্তকরণ; 

➢ টিওএণ্ডই-কত র্ানবাহন ও অবফস সরঞ্জার্াবে অন্তভু যক্তকরণ; 

➢ সাংগঠবনক কাঠাগর্া অনুগর্ােন 

➢ সর্াপ্ত উন্নেন প্রকগের পেসমূহ রাজস্ব বাগজগে স্থানান্তর/বনেবর্তকরণ। 

➢ রাজস্বখাগত সৃবজত পগে কর্ যরত কর্ যচারীগক উদৃ্বি ক াষণা ও আিীকরণ; 

➢ জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে এবং এর অিীন েপ্তর/অবিেপ্তর/সংস্হা/কার্ যািগের শূন্য পগে বনগোগ প্রোগনর িগক্ষে 

োড়পত্র প্রোন। 

➢ বববভন্ন র্ন্ত্রণািে/ববভাগ এবং অিীন েপ্তর/পবরেপ্তর/অবিেপ্তর/সংস্হার নন-কোডার কগ্রড-৯, ১০, ১৩-১৯ ও 

২০-এর সরাসবর বনগোগগর্াগ্য শূন্য পগের ১০% সংরবক্ষত পগে বনগোগগর িগক্ষে োড়পত্র প্রোন। 
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৩. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগ সংক্রান্ত কার্ যাববিগত প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের করণীে এবং এ সংক্রান্ত 

কলা-চাে য: 

পে সৃজন 

নতুন পে সৃজগন প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর করণীে: 

১. Rules of Busuness ও Allocation of Business অনুর্ােী বনি যাবরত কার্ যপবরবির 

আগিাগক প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ তার বনজস্ব এবং আওতািীন অবিেপ্তর/েপ্তর/সংস্থা/ স্বােিোবসত 

প্রবতষ্ঠানসমূগহর নতুন পে সৃজগনর প্রস্তাব কপ্ররণ করগব। 

২. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে প্রণীত কচকবিস্ট অনুর্ােী পে সৃজগনর প্রস্তাব ততরী কগর তা প্রোসবনক 

র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর র্াননীে র্ন্ত্রীর অনুগর্ােন গ্রহণপূব যক সম্মবতর জন্য জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ করগত 

হগব। 

৩. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে কেগক পে সৃজগনর সম্মবত পাওোর পর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক অে য 

ববভাগগর ব্যে ব্যবস্থাপনা/রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠান অনুববভাগ হগত পে সৃজগনর সম্মবত গ্রহণ এবং বাস্তবােন 

অনুববভাগ হগত কবতন কেি বনি যারণ করগত হগব।  

৪. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর সম্মবত প্রাবপ্তর পর ‘প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টির’ 

অনুগর্ােগনর জন্য প্রস্তাব র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগ কপ্ররণ করগত হগব।  

৫. কোডার পে, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকি পে, সকি সার্বরক/আিাসার্বরক পে এবং 

অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/েপ্তর/সংবববিবদ্ধ সংস্থা/রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠাগনর কগ্রড-৩ ও তদূর্ধ্য পগের কক্ষগত্র র্াননীে 

প্রিানর্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহণ করগত হগব। 

৬. র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহগণর পর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক পে সৃজগনর বজ.ও. 

জাবর করগত হগব। 

৭. র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রী কর্তযক অনুগর্ােনগর্াগ্য ককান পে না োকগি প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর র্াননীে র্ন্ত্রীর 

অনুগর্ােন গ্রহণপূব যক বজ.ও. জাবর করগত হগব। 

৮.  প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক জাবরকৃত বজ.ও. অে য ববভাগ কর্তযক পৃষ্ঠাঙ্কন করগত হগব এবং পৃষ্ঠাবঙ্কত 

বজ.ও.-এর কবপ জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ করগত হগব। 

কনাে: 

➢ র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগর ০৯ বডগসম্বর ২০১০ তাবরগখর ০৪.২২১.০২২.০০.০০.০২০.২০১০-৮২ নং স্মারগকর 

আগেে অনুসাগর কোডার পে স্থােীভাগব সৃবজত হগব এবং অন্যান্য পে অস্থােীভাগব বের বের সংরক্ষগণর 

বভবিগত সৃবজত হগব।  

➢ জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের ১৬.০৩.২০১৪ তাবরগখর ০৫.১৫২.০১৫.০২.০০.০১৭.২০১২-৬৮ নং স্মারক অনুর্ােী 

পদ সৃজগে ভূতাগপক্ষ কার্ যকাবরতা প্রদাে ো করা হগয় থাকগল প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক বজ.ও. 

জাবরর তাবরখ হগত পদ সৃজে কার্ যকর হগি। 
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➢ রাজস্ব খাগত অস্থায়ীভাগি পদ সৃবষ্টর কর্োে প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযগকআগেে জাবরর তাবরগখর 

পরবতী ৩১গর্ পর্ যন্ত হগব। উক্ত কর্োগের পর অস্থােীভাগব সৃবজত পেসমূহ বের বের সংরক্ষণ করগত হগব। 

➢ সৃবজত পেসমূগহর র্গে র্বে ককান পে কগগজগেড বনগোগবববির্ািা/প্রবববির্ািাে না োগক এবং খসড়া 

বনগোগবববির্ািা/প্রবববির্ািার র্ােগর্ সৃজন করা হগে োগক তগব বনগোগবববির্ািা/প্রবববির্ািা 

সংগোিনপূব যক কসসকি পে অন্তর্ভ যবক্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব। 

➢ অে য ববভাগগর ০১.০১.২০১৯ তাবরগখর ০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১২-০১ নং স্মারগকর ”আউেগসাবস যং 

(Outsourcing) প্রবক্রোে কসবা গ্রহণ নীবতর্ািা,২০১৮”-কত উবেবখত কসবাসমূগহর ববপরীগত ককান পে 

সৃজগনর প্রস্তাব করা র্াগব না। 

➢ সাংগঠবনক কাঠাগর্াগত ববদ্যর্ান পেসহ প্রস্তাববত পে বভন্ন কাবিগত (স্থােী পে কাগিা কাবিগত, সৃবজত 

অস্থােী পে সবুজ কাবিগত, সৃজগনর জন্য প্রস্তাববত পে নীি কাবিগত এবং ববলুবপ্তর জন্য প্রস্তাববত পে িাি 

কাবিগত) বচবিত কগর কপ্ররণ করগত হগব। 
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রাজস্বখাগত পে সৃজগনর িাপসমূহ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

১. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয় কর্তযক মােেীয় মন্ত্রীর েীবতেত 

অনুগমাদে গ্রহণ। 

২. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে কর্তযক প্রণীত কচকবিস্ট অনুর্ােী 

পে সৃজগনর প্রস্তাব জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 

৩. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রস্তাি র্াচাইঅগে পদ 

সৃজগে সম্মবত প্রদােপূি যক প্রশাসবেক 

মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৪. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক অথ য বিভাে 

প্রণীত প্রচকবলস্ট অনুর্ায়ী পদ সৃজগে সম্মবতর জন্য 

ব্যয় ব্যিস্থাপো অনুবিভাগে এিং প্রিতে প্রেল প্রভটং-

এর জন্য িাস্তিায়ে অনুবিভাগে পত্র প্রপ্ররণ।  

৬. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক মবন্ত্রপবরষদ 

বিভাগের ‘প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টির’ 

সুপাবরগের জন্য প্রস্তাব কপ্ররণ। 

৭. ‘প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টি’ প্রেি 

সুপাবরে মবন্ত্রপবরষদ বিভাে কর্তযক সংবিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রপ্ররণ। 

 

৮. কোডার পে, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকি পে, 

সকি সার্বরক/আিাসার্বরক পে এবং অবিেপ্তর/ 

পবরেপ্তর/েপ্তর/সংবববিবদ্ধ সংস্থা/ রাষ্ট্রােি 

প্রবতষ্ঠাগনর কগ্রড-৩ ও তদূর্ধ্য পগের কক্ষগত্র র্াননীে 

প্রিানর্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহণ। 

৯. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক বজ.ও. 

জাবরর পূগব য উক্ত র্ন্ত্রণািগের র্াননীে র্ন্ত্রীর 

অনুগর্ােন গ্রহণ। 

১০. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক বজ.ও. 

জাবর এবং জাবরকৃত বজ.ও-এর কবপ পৃষ্ঠাঙ্কগনর 

জন্য অে য ববভাগগ কপ্ররণ। 

১১. পৃষ্ঠাবিত বজ.ও-এর ০১(এক) কবপ প্রশাসবেক 

মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে 

কপ্ররণ। 

৫. অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো অনুবিভাে কর্তযক পদ 

সৃজগে সম্মবত এিং িাস্তিায়ে অনুবিভাে কর্তযক প্রিতে 

প্রেল প্রভটংপূি যক প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগে পত্র 

প্রপ্ররণ। 
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পে সংরক্ষণ 

অস্থােীভাগব সৃবজত পগের কর্োে সংরক্ষগণর কক্ষগত্র প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর করণীে: 

 

১. কোডার পে ব্যবতত সকি পে অস্থােীভাগব সৃবজত হে এবং তা বের বের সংরক্ষণ করগত হে। 

২. পে সংরক্ষগণর কক্ষগত্র র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগর স্মারক নং র্পবব/কববো/কপগ-১১/২০০১-১১১ তাবরখ: 

০৩/০৫/২০০৩ প্রবতপািন করগত হগব।  

৩. অস্থােী পে সংরক্ষগণর কক্ষগত্র র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগর ০৩-০৫-২০০৩ তাবরগখর র্পবব/কঃববঃো/কপগ-১১/ ২০০১ 

-১১১ সংখ্যক সরকাবর আগেে অনুসরগণ রাজস্ব খাগত অস্থােীভাগব সৃষ্ট পগের কর্োগের পরবতী সর্ে হগত অে যাৎ ১ 

জুন হগত ৩১ কর্ পর্ যন্ত বহগসগব কর্াে ০৩ বের পর্ যন্ত প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে বনগজরাই পে সংরক্ষগণর বজ.ও জাবর করগত 

পারগব। এগত জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর সম্মবত গ্রহগণর প্রগোজন হগব না। এ কক্ষগত্র প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে 

বের বের ০৩ (বতন) বের পে সংরক্ষগণর বজ.ও জাবর না কগর একবাগরই ০৩ (বতন) বের পে সংরক্ষগণর বজ.ও 

জাবর করগত  পারগব। প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক এ বতন বেগরর জন্য পে সংরক্ষগণর বজ,ও জাবর কগর তার 

কবপ জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে এবং অে য ববভাগগ কপ্ররণ করগত হগব। 

 

 [ব্যাখ্যা: পে সৃজগনর সকি িাপ সম্পন্ন কগর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ র্বে পে সৃজগনর বজ.ও. ১২.০৬.২০১৫ 

তাবরগখ জাবর কগর তগব পে সৃজগনর কর্োে কেষ হগব ৩১.০৫.২০১৬ তাবরগখ। এরপর ০১.০৬.২০১৬ হগত 

৩১.০৫.২০১৭ পর্ যন্ত ১র্ বের; ০১.০৬.২০১৭ হগত ৩১.০৫.২০১৮ পর্ যন্ত ২ে বের এবং ০১.০৬.২০১৮ হগত 

৩১.০৫.২০১৯ পর্ যন্ত ৩ে বের সংরক্ষগণর জন্য প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ ক্ষর্তাবান।] 

৪.  ৩ে বের সংরক্ষগণর পর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ প্রগোজগন পে স্থােী করগণর প্রস্তাব জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে 

কপ্ররণ করগত পারগব। অেবা পে স্থােী না হওো পর্ যন্ত বের বের পগের কর্োে সংরক্ষগণর ব্যবস্থা গ্রহণ করগব। 

৫.  প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক কচকবিস্ট অনুর্ােী পগের কর্োে সংরক্ষগণর প্রস্তাব জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে 

কপ্ররণ করগত       হগব। 

৬. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে কেগক পে সংরক্ষগণর সম্মবত পাওোর পর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক অে য ববভাগগর 

ব্যে       ব্যবস্থাপনা/রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠান অনুববভাগগ হগত পে সংরক্ষগণর সম্মবত গ্রহণ করগত হগব। 

৭. অে য ববভাগগর ব্যে ব্যবস্থাপনা/রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠান অনুববভাগগ হগত পে সংরক্ষগণর সম্মবত পাওোর পর প্রোসবনক 

র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক পে সংরক্ষগণর বজ.ও. জাবর করগত হগব। 

৮. জাবরকৃত বজ.ও. অে য ববভাগ কর্তযক পৃষ্ঠাঙ্কন করগত হগব এবং পৃষ্ঠাবঙ্কত বজ.ও.-এর কবপ জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে 

কপ্ররণ করগত হগব। 

►►► ৪থ য িছর সংরক্ষগণর প্রক্ষগত্র প্রর্সকল কােজ সংযুক্ত করগত হয়: 

• পদ সৃজগে জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়, অথ য বিভাগের সম্মবত ও ’প্রশাসবেক উন্নয়ে সংক্রাে সবচি কবমটর’ 

সুপাবরগশর কবপ। 

• প্রগর্াজয প্রক্ষগত্র মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগমাদগের কবপ। 

• প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ সৃজগের বজ.ও. (অথ য বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠাবিত)। 

• পদ সৃজগের পর হগত প্রথম ০৩(বতে) িছর প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ সংরক্ষগণর 

বজ.ও.-এর কবপ। 
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►►► ৫ম িছর হগত পরিতী িছরগুগলাগত সংরক্ষগণর প্রক্ষগত্র প্রর্সকল কােজ সংযুক্ত করগত হয়: 

• পদ সৃজগে জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়, অথ য বিভাগের সম্মবত ও ’প্রশাসবেক উন্নয়ে সংক্রাে সবচি কবমটর’ 

সুপাবরগশর কবপ। 

• প্রগর্াজয প্রক্ষগত্র মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগমাদগের কবপ। 

• প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ সৃজগের বজ.ও. (অথ য বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠাবিত) এর কবপ। 

• পদ সৃজগের পর হগত প্রথম ০৩(বতে) িছর প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ সংরক্ষগণর 

বজ.ও.-এর কবপ। 

• ৪থ য িছর হগত শুরু কগর প্রর্ িছগরর জন্য সংরক্ষণ চাওয়া হগি তার পূি যিতী িছর পর্ যে সকল িছগরর জন্য পদ 

সংরক্ষগণ জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়, অথ য বিভাগের সম্মবতর কবপ এিং প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক 

জাবরকৃত পদ সংরক্ষগণর বজ.ও.-এর (অথ য বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠাবিত) কবপ। 
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অস্থােীভাগব সৃবজত পগের কর্োে সংরক্ষগণর িাপসমূহ 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পদ স্থায়ীকরণ 

 

১. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে কর্তযক প্রণীত কচকবিস্ট অনুর্ােী পগের কর্োে 

সংরক্ষগণর প্রস্তাব জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 

২. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রস্তাি র্াচাইঅগে পগের কর্োে সংরক্ষগণ 

সম্মবত প্রদােপূি যক প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৩. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক পগের কর্োে সংরক্ষগণ সম্মবত 

প্রদাগের জন্য অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাগে পত্র 

প্রপ্ররণ।  

৫. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক পগের কর্োে সংরক্ষগণর বজ.ও. 

জাবর।  

 

৬. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত বজ.ও-এর কবপ পৃষ্ঠাঙ্কগনর জন্য 

অে য ববভাগগর  ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৮. পৃষ্ঠাবিত বজ.ও-এর ০১(এক) কবপ প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে 

কর্তযক জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 

৪. অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাে কর্তযক পগের কর্োে 

সংরক্ষগণ সম্মবত প্রদােপূি যক প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৭. অথ য বিভাগের  ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাে কর্তযক 

বজ.ও পৃষ্ঠািেপূি যক তা প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রপ্ররণ। 
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অস্থায়ীভাগি সৃবজত পদ স্থায়ীকরগণ প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের করণীয়: 

১. অস্থায়ীভাগি সৃবজত পদ ০৩(বতে) িছর সংরক্ষগণর পর প্রগয়াজগে স্থায়ীকরগণর প্রস্তাি প্রপ্ররণ করা র্াগি। 

২. অস্থায়ীভাগি সৃবজত পদ হালোোদ সংরক্ষগণর প্রময়াদ প্রশষ হওয়ার কমপগক্ষ ০৬(ছয়) মাস পূগি য পদ স্থায়ীকরগণর 

প্রস্তাি জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয় প্রপ্ররণ করগত হগি। 

৩. পদ স্থায়ীকরগণর প্রস্তাি প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের মােেীয় মন্ত্রীর অনুগমাদে বেগয় জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় 

প্রণীত প্রচকবলস্ট অনুর্ায়ী পূণাঙ্গ প্ররস্তাি জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয় প্রপ্ররণ করগত হগি। 

৪. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় প্রস্তাি র্াচাইপূি যক পদ স্থায়ীকরগণ সম্মবত প্রদাে করগি। 

৫. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয়র সম্মবত প্রাবির পর প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক পদ স্থায়ীকরগণ সম্মবতর জন্য অথ য 

বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাগে পত্র প্রপরণ করগত হগি। 

৬. অথ য বিভাগের সম্মবত প্রাবির পর প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক মােেীয় মন্ত্রীর অনুগমাদে বেগয় পদ 

স্থায়ীকরগণর বজ.ও. জাবর করগত হগি। 

৭. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত বজ.ও. অথ য বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠািে কগর পৃষ্ঠাবিত বজ.ও.-এর কবপ 

জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয় প্রপ্ররণ করগত হগি। 

প্রোট:  

• পদ স্থায়ীকরগণর প্রস্তাগির সাগথ পদ সৃজগে জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়, অথ য বিভাগের সম্মবত ও ’প্রশাসবেক 

উন্নয়ে সংক্রাে সবচি কবমটর’ সুপাবরগশর কবপ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

• প্রগর্াজয প্রক্ষগত্র মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগমাদগের কবপ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

• প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ সৃজগের বজ.ও. (অথ য বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠাবিত) প্রপ্ররণ করগত 

হগি। 

• পদ সৃজগের পর হগত প্রথম ০৩(বতে) িছর প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ সংরক্ষগণর 

বজ.ও.-এর কবপ প্রপ্ররণ করগত হগি।  

• ৪থ য িছর হগত শুরু কগর হালোোদ িছর পর্ যে সকল িছগরর জন্য পদ সংরক্ষগণ জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়, অথ য 

বিভাগের সম্মবতর কবপ এিং প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ সংরক্ষগণর বজ.ও.-এর (অথ য 

বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠাবিত) কবপ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

• পদ স্থায়ীকরগণর প্রস্তাগির সাগথ বেগয়ােবিবধমালা/প্রবিবধমালার প্রেগজগটড কবপ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

• স্থায়ীকরগণর প্রস্তািকৃত পগদ কম যরত জেিগলর তাবলকা প্রপ্ররণ করগত হগি। 
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অস্থােীভাগব সৃবজত পে স্থােীকরগণর িাপসমূহ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে কর্তযক প্রণীত কচকবিস্ট অনুর্ােী পে স্থােীকরগণর 

প্রস্তাব  প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 

২. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রস্তাি র্াচাইঅগে পে স্থােীকরগণ সম্মবত 

প্রদােপূি যক প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৩. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক পে স্থােীকরগণ সম্মবত প্রদাগের 

জন্য অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাগে পত্র 

প্রপ্ররণ।  

৫. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক র্াননীে র্ন্ত্রীর সম্মবত গ্রহণপূব যক 

পে স্থােীকরগণর বজ.ও. জাবর।  

 

৬. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত বজ.ও-এর কবপ 

পৃষ্ঠাঙ্কগনর জন্য অে য ববভাগগর ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে 

অনুবিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৮. পৃষ্ঠাবিত বজ.ও-এর ০১(এক) কবপ প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে 

কর্তযক জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 

৪. অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাে কর্তযক পে 

স্থােীকরগণ সম্মবত প্রদােপূি যক প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৭. অথ য বিভাগের  ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাে কর্তযক 

বজ.ও পৃষ্ঠািেপূি যক প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রপ্ররণ। 
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পদিী/পদোম পবরিতযে এিং পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরণ 

 

পদিী/পদোম পবরিতযে এিং পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরগণ প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগের করণীয়: 

 

১. পদিী/পদোম পবরিতযে এিং পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরগণর প্রস্তাগি প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক 

মােেীয় মন্ত্রীর েীবতেত অনুগমাদে বেগয় জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয়র বিবধ অনুবিভাে প্রণীত প্রচকবলস্ট অনুর্ায়ী প্রস্তাি 

জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয় প্রপ্ররণ করগত হগি। 

২. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয়র বিবধ অনুবিভাগের মতামত গ্রহণপূি যক সংেঠে ও ব্যিস্থাপো অনুবিভাে কর্তযক প্রস্তাি 

র্াচাইঅগে পদিী/পদোম পবরিতযে এিং পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরগণর সম্মবত প্রদাে করগি। 

৩. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয়র সম্মবত প্রাবির পর প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক প্রস্তাগি অথ য বিভাগের ব্যয় 

ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাগের সম্মবত গ্রহণ করগি। 

৪. অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাগের সম্মবত গ্রহগণর পর িাস্তিায়ে অনুবিভাে হগত পগদর 

প্রিতে প্রেল বেধ যারণ করগত হগি। 

৫. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টির অনুগর্ােন এবং প্রগর্াজে কক্ষগত্র 

র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহণ করগত হগব। 

৬. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক মােেীয় মন্ত্রীর অনুগমাদে বেগয় পদিী/পদোম পবরিতযে অথিা 

পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরগণ বজ.ও. জাবর করগত হগি। 

৭. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত বজ.ও. অথ য বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠািে কগর পৃষ্ঠাবিত বজ.ও.-এর কবপ 

জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয় প্রপ্ররণ করগত হগি। 
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পদিী/পদোম পবরিতযে এিং পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরগণর িাপসমূহ 

            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

২. পদিী/পদোম পবরিতযে এিং পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরণ সংক্রাে  

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের বববি অনুববভাগ প্রণীত কচকবিস্ট অনুর্ােী প্রস্তাব  প্রশাসবেক 

মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 

৩. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয়র বিবধ অনুবিভাগের মতামত গ্রহণপূি যক সংেঠে ও 

ব্যিস্থাপো অনুবিভাে কর্তযক প্রস্তাি র্াচাইঅগে পদিী/পদোম পবরিতযে এিং 

পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরগণর সম্মবত প্রদােপূি যক প্রশাসবেক 

মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৪. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক পদিী/পদোম পবরিতযে এিং 

পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরগণর প্রর্ৌবক্তকতা ও আবথ যক সংগিষ উগেখপূি যক 

(প্রগয়াজেীয় কােজপত্রসহ) সম্মবতর জন্য অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত  

প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাগে পত্র প্রপ্ররণ।  

৬. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টির 

সুপাবরে এবং প্রগর্াজে কক্ষগত্র র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহণ।   

 

৭. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক র্াননীে র্ন্ত্রীর সম্মবত গ্রহণপূব যক বজ.ও 

জাবর এবং জাবরকৃত বজ.ও-এর কবপ পৃষ্ঠাঙ্কগনর জন্য অে য ববভাগগর  ব্যয় 

ব্যিস্থাপো অনুবিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৫. অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাে হগত পদিী/পদোম 

পবরিতযে এিং পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরগণর সম্মবত প্রাবির পর প্রশাসবেক 

মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক প্রিতেগেল প্রভটংগয়র জন্য অথ য বিভাগের িাস্তিায়ে 

অনুবিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

১. পদিী/পদোম পবরিতযে এিং পদমর্ যাদা/গিতেগেল উন্নীতকরগণর প্রস্তাগি 

প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক মােেীয় মন্ত্রীর েীবতেত অনুগমাদে গ্রহণ। 

৮. পৃষ্ঠাবিত বজ.ও-এর কবপ প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জনপ্রোসন 

র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 
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পে ববলুপ্তকরণ 

পে ববলুপ্তকরগণ প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর করণীে: 

১. কর্সকি পে ববলুপ্ত করা হগব তার তাবিকা প্রস্তুত কগর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর র্াননীে র্ন্ত্রীর 

অনুগর্ােন গ্রহণপূব যক জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে প্রণীত কচকবিস্ট অনুর্ােী পে ববলুবপ্তর প্রস্তাব সম্মবতর জন্য 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ করগত হগব। 

২. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে কেগক পে ববলুবপ্তর সম্মবত পাওোর পর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক অে য 

ববভাগগর ব্যে ব্যবস্থাপনা/রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠান অনুববভাগ হগত পে ববলুবপ্তর সম্মবত গ্রহণ করগত হগব।  

৩. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর সম্মবত প্রাবপ্তর পর ‘প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টির’ 

অনুগর্ােগনর জন্য প্রস্তাব র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগ কপ্ররণ করগত হগব।  

৪. কোডার পে, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকি পে, সকি সার্বরক/আিাসার্বরক পে এবং অবিেপ্তর/ 

পবরেপ্তর/েপ্তর/সংবববিবদ্ধ সংস্থা/রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠাগনর কগ্রড-৩ ও তদূর্ধ্য পগের কক্ষগত্র র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর 

সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহণ করগত হগব। 

৫. র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহগণর পর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক পে ববলুবপ্তর বজ.ও. 

জাবর করগত হগব। 

৬. র্বে র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রী কর্তযক অনুগর্ােনগর্াগ্য ককান পে না োগক তাহগি প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর 

র্াননীে র্ন্ত্রীর অনুগর্ােন গ্রহণপূব যক বজ.ও. জাবর করগত হগব। 

৭.  প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক জাবরকৃত বজ.ও. অে য ববভাগ কর্তযক পৃষ্ঠাঙ্কন করগত হগব এবং পৃষ্ঠাবঙ্কত 

বজ.ও.-এর কবপ জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ করগত হগব। 

৮. সাংগঠবনক কাঠাগর্াগত ববলুবপ্তর জন্য প্রস্তাববত পে িাি কাবিগত বচবিত করগত হগব। 
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পদ বিলুবিকরগণর িাপসমূহ 

            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

২. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক কচকবিস্ট অনুর্ােী প্রস্তাব কপ্ররণপূব যক পদ 

বিলুিকরগণ জন্য জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের সম্মবত গ্রহণ।  

৩. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক পদ বিলুিকরগণর প্রস্তাি (প্রগয়াজেীয় 

কােজপত্রসহ) প্রপ্ররণপূি যক অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে 

অনুবিভাগের সম্মবত গ্রহণ।  

৪. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টির 

সুপাবরে গ্রহণ।   

 

৬. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক বজ.ও জাবর এবং জাবরকৃত বজ.ও-এর 

কবপ পৃষ্ঠাঙ্কগনর জন্য অে য ববভাগগর  ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে 

অনুবিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

১. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক প্রর্ সকল পদ বিলুি করা হগি তা বচবিত 

কগর মােেীয় মন্ত্রীর েীবতেত অনুগমাদে গ্রহণ।  

৭. পৃষ্ঠাবিত বজ.ও-এর কবপ প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জনপ্রোসন 

র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 

৫. মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল পদ, কযাডার পদ, সকল সামবরক/আধাসামবরক পদ 

এিং অবধদির/পবরদির/দির/সংবিবধিদ্ধ সংস্থা/ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে প্রভৃবতর প্রগ্রড-

৩ ও তদূর্ধ্য পদ বিলুবির প্রক্ষগত্র মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগমাদে গ্রহণ। 

অন্যান্য পগদর প্রক্ষগত্র প্রশাসবেক মন্ত্রণালগয়র মােেীয় মন্ত্রীর সদয় অনুগমাদে গ্রহণ। 
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র্ানবাহন ও অবফস সরঞ্জার্াবে টিওএন্ডইভুক্তকরণ 

র্ানবাহন ও অবফস সরঞ্জার্াবে টিওএন্ডইভুক্তকরগণর কক্ষগত্র করণীে: 

১.  র্ানবাহন ও অবফস সরঞ্জার্াবে টিওএন্ডইভুক্তকরগণর জন্য প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ কর্তযক র্াননীে র্ন্ত্রীর 

সম্মবত গ্রহণপূব যক জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে প্রণীত কচকবিস্ট অনুর্ােী প্রস্তাব জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের সম্মবত গ্রহগণর জন্য 

কপ্ররণ করগব। 

২.  জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের সম্মবত গ্রহগণর পর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ র্ানবাহন ও অবফস সরঞ্জার্াবে 

টিওএন্ডইভুক্তকরগণর প্রস্তাব অে য ববভাগগর ব্যে ব্যবস্থাপনা/রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠান অনুববভাগগর সম্মবতর জন্য কপ্ররণ করগব। 

৩.   র্ানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরগণর কক্ষগত্র জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর সম্মবত গ্রহগণর পগর র্াননীে 

প্রিানর্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহণ করগত হগব। 

৪.  প্রগর্াজে কক্ষগত্র র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহগণর পর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর র্াননীে 

র্ন্ত্রীর অনুগর্ােন বনগে বজ.ও. জাবর করগত হগব। 

৫.  জাবরকৃত বজ.ও. অে য ববভ্গ কর্তযক পৃষ্ঠাঙ্কন করগত হগব এবং পৃষ্ঠাবঙ্কত বজ.ও.-এর কবপ জনপ্রোসন 

র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ করগত হগব। 

কনাে: 

• জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের ১০.৯.২০১৮ তাবরগখর ০৫.০০.০০০০.১৫১.২৮.০০৪.১৭-১৭৭ নং স্মারগকর এর 

র্ােগর্ তথ্য-প্রযুবক্ত সার্গ্রী (কবম্পউোর, বপ্রিার, েোনার, র্াবিবর্বডো প্রগজক্টর, রাউোর, কনেওোকয সুইচ, 

কনেওোকয করক, বভবডও কনফাগরবসং বসগস্টর্ ও আইবপ কফান) টিওএন্ডই ববহ যর্ভত রাখা হগেগে।  

• এোরকবন্ডেনার সাংগঠবনক কাঠাগর্াগত অন্তর্ভ যবক্তর প্রস্তাব জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররগণর পূগব য র্বন্ত্রপবরষে 

ববভাগগর সম্মবত বনগত হগব। 

• সমাি উন্নয়ে প্রকগের র্ােিাহে সরকাবর র্ােিাহে অবধদিগরর অধীে প্রকন্দ্রীয় পবরিহে পুগল জমাকরণ, 

ব্যিহার ও বেষ্পবত্ত সংক্রাে জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয়র ০৮.০১.২০০৬ তাবরগখর সম(পবর)-স্থায়ী 

কবমট/৪৪/২০০৫(অংশ-১)-৭২১ েং স্মারক অনুসরণ করগত হগি। 
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র্ােিাহে ও অবিস সরঞ্জামাবদ টওএন্ডই-প্রত অেভূ যক্তকরগণর িাপসমূহ 

            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

২. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগ প্রণীত র্ােিাহে ও 

অবিস সরঞ্জামাবদ টওএন্ডই-প্রত অেভূ যক্তকরণ সংক্রাে  কচকবিস্ট অনুর্ােী প্রস্তাব  

প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 

৩. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয়র সংেঠে ও ব্যিস্থাপো অনুবিভাে কর্তযক প্রস্তাি 

র্াচাইঅগে র্ােিাহে ও অবিস সরঞ্জামাবদ টওএন্ডই-প্রত অেভূ যক্তকরগণর সম্মবত 

প্রদােপূি যক প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৪. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক র্ােিাহে ও অবিস সরঞ্জামাবদ টওএন্ডই-

প্রত অেভূ যক্তকরগণর প্রর্ৌবক্তকতা ও আবথ যক সংগিষ উগেখপূি যক (প্রগয়াজেীয় 

কােজপত্রসহ) সম্মবতর জন্য অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে 

অনুবিভাগে পত্র প্রপ্ররণ।  

৬. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক র্ােিাহে ও অবিস সরঞ্জামাবদ টওএন্ডই-

প্রত অেভূ যক্তকরগণ র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগর্ােন গ্রহণ।   

 

৭. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক র্াননীে র্ন্ত্রীর সম্মবত গ্রহণপূব যক বজ.ও 

জাবর এবং জাবরকৃত বজ.ও-এর কবপ পৃষ্ঠাঙ্কগনর জন্য অে য ববভাগগর  ব্যয় 

ব্যিস্থাপো/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

৫. অথ য বিভাগের ব্যয় ব্যিস্থাপো/লাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে অনুবিভাে কর্তযক র্ােিাহে ও 

অবিস সরঞ্জামাবদ টওএন্ডই-প্রত অেভূ যক্তকরগণর সম্মবত প্রদােপূি যক প্রশাসবেক 

মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রপ্ররণ। 

১. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক েতুে র্ােিাহে ও অবিস সরঞ্জামাবদ 

টওএন্ডই-প্রত অেভূ যক্তকরগণর জন্য মােেীয় মন্ত্রীর েীবতেত অনুগমাদে গ্রহণ। 

৮. পৃষ্ঠাবিত বজ.ও-এর কবপ প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জনপ্রোসন 

র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ। 
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সাংেঠবেক কাঠাগমা হালোোদ অনুগমাদে 

সাংেঠবেক কাঠাগমা হালোোদ অনুগমাদগে করণীয়: 

১. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় প্রণীত প্রচকবলস্ট অনুর্ায়ী সাংেঠবেক কাঠাগমা 

হালোোদকরগণর প্রস্তাি জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয় প্রপ্ররণ করগত হগি। 

২. প্রস্তাি র্াচাইপূি যক জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় কর্তযক ’সকল মন্ত্রণালয়/বিভাে এিং দির/পবরদির ও অধীেস্থ 

অবিসসমূগহর টওএন্ডই হালোোদকরগণর লগক্ষয েঠিত কবমট’গত উপস্থাপে করা হগি। 

৩. কবমট কর্তযক অনুগমাবদত হালোোদ সাংেঠবেক কাঠাগমা প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রপ্ররণ করা হগি। 

প্রোট: 

• মন্ত্রণালয়/বিভাে/অবধদির/পবরদির/দির/সংবিবধিদ্ধ সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠাে ও অন্যান্য সরকাবর দিগরর 

সাংেঠবেক কাঠাগমা প্রবত ০৩(বতে) িছর পর জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয়র অনুগমাদে বেগয় হালোোদ করগত 

হগি। 

• প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক সাংেঠবেক কাঠাগমা িাংলায় বি আকাগর প্রস্তুত কগর বসবেয়র 

সবচি/সবচগির স্বাক্ষর বেগয় ০৫(পাঁচ) কবপ প্রস্তাগির সাগথ জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয় প্রপ্ররণ করগত হগি। 

• সাংেঠবেক কাঠাগমাগত স্থায়ী পদ কাগলা কাবলগত এিং অস্থায়ী পদ সবুজ কাবলগত প্রদশ যে করগত হগি। 

• সাংেঠবেক কাঠাগমার উপগরর অংগশ মন্ত্রণালয়/বিভাে/দির/অবধদির/ সংস্থার কাজ সংবক্ষিভাগি উগেখ 

করগত হগি এিং সাংেঠবেক কাঠাগমায় প্রদবশ যত বি আকাগরর জেিগলর েীগচর অংগশ র্ােিাহে ও অবিস 

সরঞ্জামাবদর বিিরণ উগেখ করগত হগি। 

• সাংেঠবেক কাঠাগমাগত প্রদবশ যত সকল পদ সৃজগে জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়, অথ য বিভাগের সম্মবত ও ’প্রশাসবেক 

উন্নয়ে সংক্রাে সবচি কবমটর’ সুপাবরগশর কবপ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

• প্রগর্াজয প্রক্ষগত্র মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুগমাদগের কবপ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

• প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ সৃজগের বজ.ও. (অথ য বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠাবিত) প্রপ্ররণ করগত 

হগি। 

• স্থায়ীকৃত পদসমূগহর প্রক্ষগত্র পদ স্থায়ীকরগণ জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় ও অথ য বিভাগের সম্মবতর কবপ এিং 

প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ স্থায়ীকরগণর বজ.ও.-এর (অথ য বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠাবিত) 

কবপ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

• অস্থায়ী পদসমূগহর প্রক্ষগত্র পদ সৃজগের পর হগত হালোোদ িছর পর্ যে সকল িছগরর জন্য পদ সংরক্ষগণ 

জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়, অথ য বিভাগের সম্মবতর কবপ এিং প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাে কর্তযক জাবরকৃত পদ 

সংরক্ষগণর বজ.ও.-এর (অথ য বিভাে কর্তযক পৃষ্ঠাবিত) কবপ প্রপ্ররণ করগত হগি। 
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সাংেঠবেক কাঠাগমা (টওএন্ডই) হালোোদ অনুগমাদগের িাপসমূহ 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

২. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে প্রণীত সাংেঠবেক কাঠাগমা হালোোদকরণ সংক্রাে  

কচকবিস্ট অনুর্ােী প্রস্তাব  প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে 

কপ্ররণ। 

৩. জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয়র সংেঠে ও ব্যিস্থাপো অনুবিভাে কর্তযক প্রস্তাি 

র্াচাইঅগে ’সকল মন্ত্রণালয়/বিভাে এিং দির/পবরদির ও অধীেস্থ অবিসসমূগহর 

টওএন্ডই হালোোদকরগণর লগক্ষয েঠিত কবমট’গত উপস্থাপে। 

৪. কবমট কর্তযক সকল কােজপত্র র্াচাইঅগে সাংেঠবেক কাঠাগমা (টওএন্ডই) 

স্বাক্ষরপূি যক হালোোদ অনুগমাদে।  

৫. হালোোদকৃত সাংেঠবেক কাঠাগমা (টওএন্ডই) জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় কর্তযক 

প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রপ্ররণ।  

১. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয়/ বিভাে কর্তযক সাংেঠবেক কাঠাগমা (টওএন্ডই) হালোোদ 

অনুগমাদগের জন্য মােেীয় মন্ত্রীর েীবতেত অনুগমাদে গ্রহণ। 
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ক.১. রাজস্ব খাগতর সরাসবর বনগোগগর্াগ্য শূন্য ও ১০% সংরবক্ষত শূন্য পে পূরগণর জন্য োড়পত্র প্রাবপ্তর 

জন্য করণীে:  

 

 

❖ রাজস্ব খাগতর সরাসবর বেগয়ােগর্াগ্য শূন্যপদ পূরগণর ছাড়পগত্রর জন্য করণীয়: 

 ছাড়পগত্রর প্রস্তাগির সাগথ প্রচকবলস্ট অনুর্ায়ী পদ শূন্য হওয়ার প্রমাণক প্রপ্ররণ করগত হগি। ১৭ কলাগমর ছক 

পূরণপূি যক প্রগয়াজেীয় প্রমাণক প্রর্মে প্রপেশে/পাবরিাবরক প্রপেশে মঞ্জুবরর আগদশ, পগদান্নবত প্রদাগের আগদশ, 

আে:বিভােীয় িদলীর আগদশ ইতযাবদ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

 

❖ ১০% বহগসগি সংরবক্ষত শূন্য পদ পূরগণর ছাড়পগত্রর জন্য করণীয়: 

০১. প্রশাসবেক মন্ত্রণালয় হগত পদ সংরক্ষগণর আগদশ ছাড়পগত্রর প্রস্তাগির সাগথ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

০২. প্রস্তাবিত প্রবতট পগদর বিপরীগত উবেবখত মঞ্জুবরকৃত পদসংখ্যা অনুর্ায়ী পদ সৃজগের আগদশ। 

০৩. ১৭ কলাগমর ছক পূরণ। 

০৪.সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাগের বেগয়াে বিবধমালা 
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ক .২. জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অিীন েপ্তর/অবিেপ্তর/কার্ যািে-এর রাজস্ব খাগতর সরাসবর বনগোগগর্াগ্য শূন্য 

পে ও সকি র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/েপ্তর/অবিেপ্তর/কার্ যািে-এর ১০% সংরবক্ষত শূন্য পে পূরগণর োড়পগত্রর 

প্রস্তাব বনষ্পবি প্রবক্রোর কলা-চাে য বনম্নরূপ: 

 

 

জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় 

কর্তযক স্বয়ংসম্পূণ য 

প্রস্তাি গ্রহণ 

 

রাজস্ব  িাগজগটর 

সরাসবর বেগয়ােগর্াগ্য 

শূন্য পদ পূরগণর 

প্রচকবলস্ট অনুর্ায়ী 

প্রস্তাি পরীক্ষা 

/পর্ যাগলাচো 

 

রাজস্ব িাগজগটর 

সরাসবর বেগয়ােগর্াগ্য 

১০% সংরবক্ষত শূন্য 

পদ পূরগণর প্রচকবলস্ট 

অনুর্ায়ী প্রস্তাি 

পরীক্ষা/ পর্ যাগলাচো 

 

প্রাি প্রস্তাি সরাসবর 

বেগয়ােগর্াগ্য শূন্য পদ 

পূরগণর প্রচকবলস্ট 

অনুর্ায়ী স্বয়ংসম্পূণ য 

থাকগল ই-েবথগত 

উপস্থাপে, অনুগমাদে 

এিং ছাড়পত্র প্রদাে 

 

প্রাি প্রস্তাি অসম্পূণ য 

হগল তথ্য সংগ্রহ/ 

মতামত গ্রহণ/সভা 

কগর বসদ্ধাে গ্রহণ ও 

প্রস অনুর্ায়ী পত্র প্রপ্ররণ 

 

প্রাি প্রস্তাি ১০% 

সংরবক্ষত শূন্য পদ 

পূরগণর প্রচকবলস্ট 

অনুর্ায়ী  স্বয়ংসম্পূণ য 

থাকগল ই-েবথগত 

উপস্থাপে, অনুগমাদে 

এিং ছাড়পত্র প্রদাে 

 

প্রাি প্রস্তাি অসম্পূণ য 

হগল তথ্য সংগ্রহ/ 

মতামত গ্রহণ/সভা 

কগর বসদ্ধাে গ্রহণ ও 

প্রস অনুর্ায়ী পত্র প্রপ্ররণ 
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খ.১.  উদ্বিৃ জনবি আিীকরগণর প্রস্তাব বনষ্পবির কক্ষগত্র করণীে: 

 

০১. প্রশাসবেক পুেবি যন্যাগসর কারগণ অথিা সরকার কর্তযক রাজস্ব খাগতর পদ বিলুি করা হগল, এ সংক্রাে 

সরকাগরর সকল বসদ্ধাগের দবললাবদ প্রমাণাবদ প্রপ্ররণ করগত হগি। 

০২. রাজস্ব খাগতর বিলুি পগদর বিপরীগত কম যরত জেিলগক প্রশাসবেক মন্ত্রণালয় হগত উদ্বৃত্ত প্র াষণা করগত 

হগি। 

০৩. বিলুি পগদর জেিগলর চাকবর সংবিষ্ট বেগয়ােকারী কর্তযপক্ষ কর্তযক স্থায়ী করগত হগি। 

০৪. বিলুি পদ সৃজগের আগদশ প্রপ্ররণ করগত হগি।  

০৫.এ সংক্রাে বেধ যাবরত ১১ কলাগমর তথ্য ছক র্থার্থভাগি পূরণ কগর প্রপ্ররণ করগত হগি। 

০৬. সকল প্রমাণাবদসহ উদ্বৃত্ত জেিলগক অন্যত্র আত্তীকরগণর জন্য তাগদর চাকবর জেপ্রশাসে মন্ত্রণালগয় ন্যস্ত 

করগত হগি। 
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খ.২. র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর উদ্বিৃ জনবি আিীকরগণর প্রস্তাব বনষ্পবি প্রবক্রোর করা-চাে য বনম্নরূপ: 

 

 

উদ্বতৃ্ত জেিল  আত্তীকরগণর স্বয়ংসম্পূণ য প্রস্তাি 

প্রাবি ও প্রচকবলস্ট অনুর্ায়ী প্রস্তাি পরীক্ষা 

 

উদ্বতৃ্ত জেিল  আত্তীকরগণর জন্য সমগেগলর 

১০% সংরবক্ষত শূন্য পদ/ সরাসবর 

বেগয়ােগর্াগ্য শূন্য পগদর তথ্য সংগ্রহ 

 

প্রশাসবেক মন্ত্রণালগয়র প্রস্তাি স্বয়ংসম্পূণ য 

থাকগল প্রশাসবেক মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রস্তাবিত 

সরাসবর বেগয়ােগর্াগ্য শূন্য পদ/ ১০% 

সংরবক্ষত সমগেগলর শূন্য পগদ উদ্বতৃ্ত 

জেিলগক সরাসবর আত্তীকরগণর আগদশ 

জাবর /ক্ষমতা অপ যণ  

 

প্রস্তাি অসম্পূণ য থাকগল তথ্য সংগ্রহ/ মতামত 

গ্রহণ/সভা কগর বসদ্বাে গ্রহণ ও পত্র প্রপ্ররণ 

 

আত্তীকরগণর ক্ষমতা অপ যণ করা হগল 

পরিতীগত প্রশাসবেক মন্ত্রণালয় কর্তযক 

আত্তীকরগণর আগদশ জাবর  
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 ৪. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর কার্ যাববি সংবিষ্ট কচকবিস্টসমূহ: 

 

➢ পে সৃজগনর কচকবিস্ট 

➢ পে সংরক্ষগণর কচকবিস্ট 

➢ পে স্থােীকরগণর কচকবিস্ট  

➢ র্ানবাহন টিওএন্ডই-কত অন্তভু যবক্তর কচকবিস্ট 

➢ সাংগঠবনক কাঠাগর্া অনুগর্ােগনর কচকবিস্ট 

➢ রাজস্ব খাগতর সরাসবর বনগোগগর্াগ্য শূন্য পে পূরগণর জন্য োড়পগত্রর প্রস্তাব কপ্ররণ এবং বনষ্পবির কচকবিস্ট 

➢ সরাসবর বনগোগগর্াগ্য শূন্য পগের ১০% বহসাগব সংরবক্ষত শূন্য পে পূরগণর জন্য োড়পগত্রর প্রস্তাব কপ্ররণ এবং 

বনষ্পবির কচকবিস্ট 

➢ উদ বৃি জনবি আিীকরগণর প্রস্তাব কপ্ররগণর কচকবিস্ট 

➢ সরাসবর বভবিগত শূন্যপে পূরগণর োড়পগত্রর প্রস্তাব কপ্ররগণর কক্ষগত্র প্রগোজনীে তথ্যাববি সরবরাহ সংক্রান্ত েক 

‘ক’ 

➢ ববলুপ্তকৃত পগের ববপরীগত কর্ যরত উদ বৃি ক াবষত কর্ যকতযা/কর্ যচারীগের আিীকরগণর িগক্ষে তাগের চাকবর 

সংবিষ্ট তথ্যাববি সংক্রান্ত েক ‘খ’ 
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পে সৃজগনর কচকবিস্ট 

 

প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/েপ্তর/সংস্থা: 

 

ক্র. 

নং 

ববষে হোঁ না হোঁ হগি সংযুবক্ত 

আবশ্যক 

র্ন্তব্য 

১। (ক) প্রস্তাববত পগের নার্, পেসংখ্যা, কবতনগেি ও কগ্রড 

উগেখ করা হগেগে বকনা? 

   প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের 

বসবনের সবচব/সবচব 

কর্তযক স্বাক্ষবরত 

(খ) প্রবতটি পগের োবেত্ব উগেখ করা হগেগে বকনা?     

(গ) উক্ত োবেত্ব Rules of Business, 1996 এর 

Allocation of Business অনুর্ােী র্ন্ত্রণািে কর্তযক 

বনি যাবরত বকনা? 

    

২। (ক) আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রবতষ্ঠাগনর কক্ষগত্র আইগনর কবপ কপ্ররণ 

করা হগেগে বকনা? 

    

(খ) প্রস্তাববত পেসমূহ ববদ্যর্ান  বনগোগবববির অন্তভু যক্ত 

বকনা? 

    

(গ) ববদ্যর্ান বনগোগবববিগত কর্সকি পে অন্তভু যক্ত নে, 

কসগক্ষগত্র প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের বসবনের সবচব/সবচব  

কর্তযক স্বাক্ষবরত খসড়া বনগোগবববি কপ্ররণ করা হগেগে 

বকনা? 

    

৩। (ক) এনার্ কবর্টির অনুগর্াবেত অগ যাগনাগ্রার্ আগে বকনা?     

(খ) বববভন্ন সর্গে সৃবজত/ববলুপ্তকৃত এবং বতযর্াগন   

প্রস্তাববত পগের তাবিকা বনগম্নর েক অনুর্ােী র্ন্ত্রণািে/ 

ববভাগগর বসবনের সবচব/ সবচব র্গহােগের স্বাক্ষরসহ কপ্ররণ 

করা হগেগে বকনা? 

    

ক্র. 

নং 

এনার্ কবর্টির 

অনুগর্াবেত   

পে ও সংখ্যা 

এনার্ কবর্টির পর 

র্ন্ত্রণািে/ 

ববভাগ/েপ্তর/সংস্থা সৃজন 

হগে োকগি সৃজগনর 

সর্ে অনুগর্াবেত পে ও 

সংখ্যা  

পরবতীগত  

বববভন্ন সর্গে 

সৃবজত পে ও 

সংখ্যা 

 

বববভন্ন সর্গে 

ববলুবপ্তকৃত পে ও 

সংখ্যা                 

পেনার্ 

পবরবতযন হগে 

োকগি 

পবরববতযত 

পেনার্ 

 

কর্াে ববদ্যর্ান    

পে ও সংখ্যা 

প্রস্তাববত 

পে ও 

সংখ্যা 

৪। (ক) সার্বগ্রকভাগব পে সৃবষ্টর কর্ৌবক্তকতা সংযুক্ত করা 

হগেগে বকনা? 

    

 

(খ) প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগে বসবনের সবচব/সবচব র্গহােগের      

সভাপবতগত্ব অভেন্তরীণ সভা কগর পে সৃজগনর কর্ৌবক্তকতা      

র্াচাইপূব যক পে সৃজগনর সুপাবরগের কবপ কপ্ররণ করা হগেগে 

বকনা? 

    

৫। বনি যাবরত েগক সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাগনর স্বে কর্োেী (অগ্রাবিকার-             

০৩ বের), র্ে কর্োেী (০৬ বের), েী য কর্োেী (০৯ বের                 

ও তদূর্ধ্য) কর্ যপবরকেনা  কপ্ররণ করা হগেগে বকনা? 

    

অ.পৃ.দ্র. 
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পাতা-০২ 

 

ক্র. 

নং 

ববষে হোঁ না হোঁ হগি সংযুবক্ত 

আবশ্যক 

র্ন্তব্য 

৬। (ক) প্রস্তাবকারী সংস্থার জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে কর্তযক 

অনুগর্াবেত সাংগঠবনক কাঠাগর্া আগে বকনা? 

    

(খ) সাংগঠবনক কাঠাগর্াগত ববদ্যর্ান পেসহ প্রস্তাববত পে             

(স্থােী পে কাগিা কাবিগত, সৃবজত অস্থােী পে সবুজ                

কাবিগত, সৃজগনর জন্য প্রস্তাববত পে নীি কাবিগত, ববলুবপ্তর            

জন্য প্রস্তাববত পে িাি কাবিগত) বচবিত কগর কপ্ররণ করা            

হগেগে বকনা? 

   প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের 

বসবনের সবচব/সবচব 

কর্তযক স্বাক্ষবরত 

৭। সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাগনর োখা/ইউবনে বভবিক ববদ্যর্ান পে, শূন্য             

পে (গকান তাবরখ হগত, কী কারগণ শূন্য এবং শূন্য পে পূরগণ     

প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে / ববভাগ / েপ্তর / সংস্থা কর্তযক গৃহীত              

কার্ যক্রর্) এর তাবিকা কপ্ররণ করা হগেগে বকনা? 

    

৮। সকি প্রর্াণক প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের সংবিষ্ট োখা কর্ যকতযা         

কর্তযক সতোবেত কগর সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

 

 

 

 

স্বাক্ষর/- 

বসবনের সবচব/সবচব 

সীি 
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পগের কর্োে সংরক্ষগণর কচকবিস্ট 

 

প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/েপ্তর/সংস্থা: 

 

ক্র. নং ববষে হোঁ না হোঁ হগি সংযুবক্ত 

আবশ্যক 

র্ন্তব্য 

১। ক) পে সৃজন/স্থানান্তগর জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের সম্মবত পগত্রর কবপ              

সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

খ) পে সৃজন/স্থানান্তগর অে য ববভাগগর সম্মবত পগত্রর কবপ সংযুক্ত করা            

হগেগে বকনা? 

    

গ) পে সৃজন/স্থানান্তগর র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগর প্রোসবনক উন্নেন                   

সংক্রান্ত সবচব কবর্টির অনুগর্ােন এবং প্রগর্াজে কক্ষগত্র র্াননীে               

প্রিানর্ন্ত্রীর অনুগর্ােগনর কবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

 ) প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের জাবরকৃত পে সৃজগনর আগেে অে য ববভাগ              

কর্তযক পৃষ্ঠাবঙ্কত কগর কবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

২। (ক) পে সৃজন/স্থানান্তগর পর প্রের্ ০৩ (বতন) বের পর্ যন্ত প্রোসবনক            

র্ন্ত্রণািে হগত জাবরকৃত পে সংরক্ষণ আগেে-এর কবপ সংযুক্ত করা              

হগেগে বকনা? (৪ে য বেগর পে সংরক্ষগণর জন্য) 

    

খ) অে য ববভাগগর সম্মবতর কবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? (৫র্ হগত           

পরবতী বেগরর জন্য) 

    

গ) প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে হগত জাবরকৃত সংরক্ষণ আগেগের অে য ববভাগ            

কর্তযক পৃষ্ঠাবঙ্কত কবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

৩। প্রস্তাববত পগে কর্ যরত কর্ যকতযা/কর্ যচারীর নার্, পেনার্ এবং                 

কর্াগোগনর তাবরখ সংক্রান্ত তথ্যাবে সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

৪। ক) পে শূন্য োকগি শূন্য পগের নার্, সংখ্যা এবং তৎসংক্রান্ত তথ্যাবে           

সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

খ) শূন্য পেসমূহ পূরগণ র্গোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগেগে বকনা;                  

করা হগে োকগি প্রর্াণক কাগজপত্র কপ্ররণ করা হগেগে বকনা? 

    

৫। র্ভতাগপক্ষভাগব পগের কর্োে সংরক্ষগণর প্রগোজন হগি বনি যাবরত                   

সর্গে পগের কর্োে সংরক্ষণ না করার ব্যাখ্যা 

    

৬। ববগবচে প্রস্তাব র্াচাইপূব যক প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের সুপাবরেসহ সকি              

প্রর্াণক র্ন্ত্রণািগের সংবিষ্ট োখা কর্ যকতযা কর্তযক সতোবেত কগর সংযুক্ত করা 

হগেগে বকনা? 

    

 

 

➢ পে সৃজগনর আগেে জাবরর পরবতী ০১ জুন-৩১ কর্ (বেরবভবিক কর্োেকাি) পর্ যন্ত প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে কর্তযক প্রের্ ০৩                 

(বতন) বেগরর সংরক্ষণ আগেে জাবর করগত হগব। 

 

 

স্বাক্ষর/- 

বসবনের সবচব/সবচব 

সীি 
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পে স্থােীকরগণর কচকবিস্ট 

 

প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/েপ্তর/সংস্থা: 

 

ক্র. নং ববষে হোঁ না হোঁ হগি সংযুবক্ত 

আবশ্যক 

র্ন্তব্য 

১। স্থােীকরগণর জন্য প্রস্তাববত পেসমূহ সবুজ কাবিগত                  

বচবিতকরণপূব যক ববদ্যর্ান সাংগঠবনক কাঠাগর্ার কবপ সংযুক্ত     

করা হগেগে বকনা? 

    

২। ক) সংবিষ্ট বনগোগবববিগত স্থােীকরগণর জন্য প্রস্তাববত পে অন্তভু যক্ত 

আগে বকনা? 

    

খ) স্থােীকরগণর জন্য প্রস্তাববত পে/পেসমূহ বনগোগবববিগত সবুজ 

কাবিগত বচবিত করা হগেগে বকনা? 

    

৩। ক) পে স্থানান্তগর/সৃজগন জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের সম্মবতপগত্রর কবপ 

সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

খ) পে স্থানান্তগর/সৃজগন অে য ববভাগগর সম্মবতপগত্রর কবপ সংযুক্ত  

করা হগেগে বকনা? 

    

গ) র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগর প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টির 

অনুগর্ােন গ্রহণ করা হগেগে বকনা? 

    

 ) প্রগর্াজে কক্ষগত্র (র্ন্ত্রণািে/ববভাগ এর সকি পে এবং   

েপ্তর/সংস্থার ৩ে কগ্রড ও তদূদ্ধয পে) র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর  

অনুগর্ােগনর কবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

(ঙ) প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের পে সৃবষ্ট/স্থানান্তগরর সরকাবর আগেে  

(অে য ববভাগ কর্তযক পৃষ্ঠাবঙ্কত) এর কবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

৪। পে সৃজগনর পর প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে হগত প্রের্ ০৩ (বতন) বের 

পর্ যন্ত পে সংরক্ষগণর আগেগের কবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা?  

(৪ে য বেগর পে স্থােীকরগণর জন্য প্রগর্াজে)। 

    

৫। ক) স্থানান্তবরত/সৃবজত অস্থােী পেগুবি হািনাগাে বেরবভবিক 

সংরক্ষগণ জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে এর সম্মবতপগত্রর কবপ সংযুক্ত করা 

হগেগে বকনা? 

    

খ) স্থানান্তবরত/সৃষ্ট অস্থােী পেগুবি হািনাগাে বেরবভবিক    

সংরক্ষগণ অে য ববভাগ এর সম্মবতপগত্রর কবপ সংযুক্ত করা হগেগে 

বকনা? 

    

গ) প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে কর্তযক পে হািনাগাে সংরক্ষণাগেে (অে য 

ববভাগ কর্তযক পৃষ্ঠাবঙ্কত) এর কবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

অ. প. দ্র. 
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পাতা-০২ 

 

৬। ক) পে স্থানান্তগর/সৃজগনর কক্ষগত্র ককাগনা েতয আগরাপ করা হগি      

তা র্োর্েভাগব প্রবতপািন করা হগেগে বকনা? 

    

খ) পে স্থােীকরগণর জন্য বনগম্নাক্ত তথ্যাবে সম্ববিত েক          

সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

ক্র. 

নং 

পগের 

নার্ 

কবতনগগ্রড পগের 

সংখ্যা 

উন্নেন প্রকে হগত রাজস্বখাগত 

স্থানান্তগরর তাবরখ 

রাজস্বখাগত পে 

সৃজগনর তাবরখ 

র্ন্তব্য 

৭। ক) প্রস্তাববত পগে কর্ যরত কর্ যকতযা/কর্ যচারীগের কর্াগোগনর 

তাবরখসহ তাবিকা কপ্ররণ করা হগেগে বকনা? 

    

খ) প্রস্তাববত পেসমূহ শূন্য রগেগে বকনা? শূন্য পেসমূহ পূরগণ 

র্গোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগেগে বকনা; করা হগে োকগি   

প্রর্াণক কাগজপত্র কপ্ররণ করা হগেগে বকনা? 

    

৮। ববগবচে প্রস্তাব র্াচাইপূব যক প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের সুপাবরেসহ    

সকি প্রর্াণক র্ন্ত্রণািগের সংবিষ্ট োখা কর্ যকতযা কর্তযক সতোবেত 

কগর সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

 

➢ পে সংরক্ষগণর কর্োে সম্পন্ন হওোর ০৬ র্াস পূগব য স্থােীকরগণর প্রস্তাব কপ্ররণ করগত হগব। 

 

 

স্বাক্ষর/- 

বসবনের সবচব/সবচব 

সীি 
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র্ানবাহন টিওএন্ডই-কত অন্তভু যবক্তর কচকবিস্ট 

 

প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/েপ্তর/সংস্থা: 

 

 

ক্র. 

নং 

ববষে হোঁ না হোঁ হগি সংযুবক্ত 

আবশ্যক 

র্ন্তব্য 

১। ক) প্রস্তাববত র্ানবাহগনর প্রকৃবত ও সংখ্যা উগেখ করা হগেগে 

বকনা? 

    

খ) ববদ্যর্ান অগ যাগনাগ্রাগর্ প্রস্তাববত র্ানবাহন সবুজ কাবিগত  

বচবিত করা হগেগে বকনা? 

    

২। কর্ কাগজ অেবা কর্ কর্ যকতযা/কর্ যচারীগের জন্য বরাদ্দ চাওো  

হগেগে কস কাগজর বববরণ/কর্ যকতযার কার্ য 

বববরণ/পের্র্ যাো/প্রাবিকার/কবতনগগ্রড, কেি উগেখপূব যক 

তথ্যাবে  ও কর্ৌবক্তকতা সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

৩। র্ানবাহন োড়া এতবেন কীভাগব উক্ত কার্ য সম্পােন করা 

হগেগে/হগে তা উগেখ করা হগেগে বকনা? 

    

৪। প্রস্তাববত র্ানবাহগনর জন্য ড্রাইভাগরর সংস্থান আগে বকনা?     

৫। র্ানবাহগনর জন্য অনুগর্াবেত বাগজগে আবে যক সংগিষ আগে 

বকনা? 

    

৬। ক) ববদ্যর্ান অনুগর্াবেত র্ানবাহগনর িরন ও সংখ্যা উগেখ 

করা হগেগে বকনা? 

    

খ) বতযর্ান অনুগর্াবেত র্ানবাহগনর বিন ব্যবস্থা উগেখ করা 

হগেগে বকনা? 

    

গ) চাবহত র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/েপ্তর/সংস্থাে র্ানবাহন নীবতর্ািা 

অনুর্ােী প্রাবিকার প্রাপ্ত কর্ যকতযাগের তাবিকা কপ্ররণ করা 

হগেগে বকনা? 

    

 ) চাবহত র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/েপ্তর/সংস্থাে প্রকগের ককাগনা 

র্ানবাহন ব্যবহৃত হগে বক-না?সংখ্যা ও িরণ উগেখ করগত 

হগব। 

    

৭। ববগবচে প্রস্তাব র্াচাইপূব যক প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের   

সুপাবরেসহ সকি প্রর্াণক র্ন্ত্রণািগের সংবিষ্ট োখা কর্ যকতযা 

কর্তযক সতোবেত কগর সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

 

 

স্বাক্ষর/- 

বসবনের সবচব/সবচব 

সীি 
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সাংগঠবনক কাঠাগর্া অনুগর্ােগনর কচকবিস্ট 

 

প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/েপ্তর/সংস্থা: 

 

 

ক্র. নং ববষে হোঁ না হোঁ হগি সংযুবক্ত 

আবশ্যক 

র্ন্তব্য 

১। এর্.এি. কবর্টি (এনার্ কবর্টি) কর্তযক অনুগর্াবেত           

সাংগঠবনক কাঠাগর্া আগে বকনা? 

    

২। ক) এর্.এি. কবর্টি (এনার্ কবর্টি) এর অনুগর্ােগনর পর 

(প্রগর্াজে কক্ষগত্র) অস্থােীভাগব রাজস্বখাগত পে সৃবষ্ট করা    

হগে োকগি জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর         

সম্মবতপগত্রর অনুবিবপ এবং প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের বজ.ও.    

(অে য ববভাগ কর্তযক পৃষ্ঠাবঙ্কত) এর অনুবিবপ সংযুক্ত করা 

হগেগে বকনা? 

    

খ) পে স্থােী করাে জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর 

সম্মবতপগত্রর অনুবিবপ এবং প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের বজ.ও-     

এর অনুবিবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

    

৩। এর্.এি. কবর্টি (এনার্ কবর্টি) এর অনুগর্ােগনর পর    

(প্রগর্াজে কক্ষগত্র) র্ানবাহন ও অবফস সরঞ্জার্াবে         

টিওএন্ডই-কত অন্তভু যবক্তগত জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অে য   

ববভাগগর সম্মবতপগত্রর অনুবিবপ এবং প্রোসবনক    

র্ন্ত্রণািগের বজ.ও. (অে য ববভাগ কর্তযক পৃষ্ঠাবঙ্কত) এর                   

অনুবিবপ সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

   

 

৪। এর্.এি. কবর্টি (এনার্ কবর্টি) এর অনুগর্ােগনর পর সৃবজত 

পে (স্থােী পে কাগিা কাবিগত, অস্থােী পে সবুজ     

কাবিগত), অনুগর্াবেত র্ানবাহন ও অবফস সরঞ্জার্াবে প্রেে যন 

কগর সাংগঠবনক কাঠাগর্ার খসড়া (এনার্ কবর্টির      

আেগি) সংযুক্ত করা হগেগে বকনা? 

   প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের 

বসবনের সবচব/সবচব 

কর্তযক স্বাক্ষবরত 

৫। ববগবচে প্রস্তাব র্াচাইপূব যক প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের   

সুপাবরেসহ সকি প্রর্াণক র্ন্ত্রণািগের সংবিষ্ট োখা   

কর্ যকতযা কর্তযক সতোবেত কগর সংযুক্ত করা হগেগে      

বকনা? 

    

 

 

স্বাক্ষর/- 

বসবনের সবচব/সবচব 

সীি 
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                      রাজস্ব খাগতর সরাসবর বনগোগগর্াগ্য শূন্য পে পূরগণর জন্য োড়পগত্রর প্রস্তাব কপ্ররণ এবং বনষ্পবির কচকবিস্ট 

(বনগম্ন ববণ যত কচকবিস্ট অনুর্ােী ‘ক’ তথ্য েক ও প্রর্াণক সংযুক্ত করগত হগব) 

১. প্রস্তাববত পগের সৃজগনর আগেে। 

২. পে শূন্য হওোর প্রর্াণক, র্ো- 

 (ক) কপনেন/পাবরবাবরক কপনেন র্ঞ্জুবরর সরকাবর আগেে; 

 (খ) পগোন্নবত প্রোগনর সরকাবর আগেে; 

 (গ) কস্বোে চাকবর হগত অব্যাহবতর আগবেন কর্তযপক্ষ কর্তযক গ্রহগণর সরকাবর আগেে; 

 ( ) আন্তঃববভাগীে বেবির (ববভাগীে কবর্েনার ও কজিা প্রোসগকর কার্ যািে) আগেে; 

 (ঙ)   বরখাস্তকৃত জনবি চাকবর বফগর পাবার জন্য র্বে আোিগত র্ার্িা রুজু কগরন, কসগক্ষগত্র র্াননীে আোিগতর সব যগেষ 

আগেে/রাে কর্াতাগবক পরবতী প্রগোজনীে ব্যবস্হা গ্রহণ করগত হে। তাই বরখাস্তকৃত পে পূরগণর জন্য োড়পগত্রর প্রস্তাব 

কপ্ররণ করা র্াগব না; 

 (চ) সংবিষ্ট বনগোগ বববির্ািাে উগেখ না োকগি এক পে হগত অন্য পগে চাকবর স্হানান্তগরর বববিগত সুগর্াগ কনই;       

কসকারগণ সর্গেগির পগে পোেন কগর পূব য পেটি পূরগণর জন্য োড়পগত্রর প্রস্তাব বনষ্পবি করা হে না;  

৩. বনজস্ব অনুগর্াবেত বনগোগ বববির্ািা (সংগোিনীসহ); 

৪. শূন্য পে পূরগণর জন্য োড়পগত্রর প্রস্তাব কপ্ররগণর জন্য বনি যাবরত ১৭ কিাগর্র তথ্য েক র্োর্েভাগব পূরণ  করার কক্ষগত্র- 

 (ক) সংবিষ্ট অবফগসর সকি পে সৃজগনর আগেে অনুর্ােী প্রবত কোোগবর পগের সংখ্যা একগত্র কর্াগ কগর উক্ত কোোগবরর কর্াে 

পে হগত সরাসবর বনগোগগর্াগ্য পগের সংখ্যা েগকর ০৫নং কিাগর্ এবং উক্ত পগের র্ে হগত সরাসবর ও              

পগোন্নবত ককাোর পেসংখ্যা তথ্য েগকর র্োক্রগর্ ০৩ ও ০৪ নম্বর কিাগর্ উগেখ করগত হগব; 

 (খ) কজিা প্রোসগনর কক্ষগত্র উক্ত কার্ যািগের সািারণ প্রোসগনর অে যাৎ কজিা প্রোসগকর বনজস্ব, অবতবরক্ত কজিা ম্যাবজগেে, 

অবতবরক্ত কজিা প্রোসক (সািারণ)-এর অিীন অবফসসমূহ, কেজাবর অবফগসর জন্য এবং অিীন উপগজিা বনব যাহী অবফসাগরর 

কার্ যািেসমূগহর জন্য Martial Law Committee on Organizational set-up কর্তযক                          

ততবরকৃত অগ যাগনাগ্রাগর্ বরাদ্দকৃত প্রবত কোোগবর পগের সংখ্যা একগত্র কর্াগ কগর র্ঞ্জুবরকৃত পেসংখ্যা তথ্য েগকর           

কিার্ ০৫-এ এবং উক্ত পে হগত সরাসবর ও পগোন্নবত ককাোর পেসংখ্যা তথ্য েগকর ০৩ ও ০৪ নম্বর কিাগর্ উগেখ     

করগত হগব।  উক্ত অগ যাগনাগ্রাগর্র পগর নতুনভাগব সৃবজত পে এবং নতুন সৃবজত উপগজিার পে কোোগবরর বভবিগত        

উক্ত পগের সাগে কর্াগ করগত হগব।  

 (গ) তথ্য েগকর ০৩ নম্বর কিাগর্র পেসংখ্যার র্ে হগত সরাসবরভাগব বনগোগকৃত পেসংখ্যা ০৬ নম্বর কিাগর্ এবং ০৪       

নম্বর কিাগর্র পেসংখ্যার র্ে হগত পগোন্নবতর র্ােগর্ পূরণকৃত পেসংখ্যা ০৭ নম্বর কিাগর্ উগেখ করগত হগব;     

 ( ) ০৩ নম্বর কিাগর্র পেসংখ্যা হগত ০৬ নম্বর কিাগর্র পেসংখ্যা বাে বেগে অববেষ্ট (৩-৬) পেসংখ্যা ০৯ নম্বর কিাগর্ এবং 

০৪ নম্বর কিাগর্র পেসংখ্যা হগত ০৭ নম্বর কিাগর্র পেসংখ্যা বাে বেগে অববেষ্ট (৪-৭) পেসংখ্যা ১০ নম্বর কিাগর্ উগেখ 

করগত হগব; 

 (ঙ) ১৫ নম্বর কিাগর্ পে শূন্য হওোর কারণ ও তাবরখ স্পষ্টভাগব উগেখ করগত হগব; 

 (চ) ১৭ কিাগর্র তথ্য েগক অবশ্যই অবফস প্রিাগনর স্বাক্ষর ও সীিগর্াহরসহ কপ্ররণ করগত হগব; 

৫. ববচার ববভাগ পৃেকীকরগণর ফগি প্রাক্তন আোিগতর পে পূরগণর জন্য োড়পগত্রর প্রস্তাব কপ্ররণ করা র্াগব না; 

৬. কজিাে রাজস্ব প্রোসন ও উপগজিা র্ভবর্ অবফগসর পে পূরগণর জন্য র্ভবর্ র্ন্ত্রণািে হগত োড়পত্র গ্রহণ করগত হগব; 

 

     সবচব 

                                                                                                                      জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 
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সরাসবর বনগোগগর্াগ্য শূন্য পগের ১০% বহসাগব সংরবক্ষত শূন্য পে পূরগণর 

োড়পগত্রর প্রস্তাব কপ্ররণ ও বনষ্পবির কচকবিস্ট 

 

(বনগম্ন ববণ যত কচকবিস্ট অনুর্ােী ‘ক’ তথ্য েক ও প্রর্াণক সংযুক্ত করগত হগব) 

 

১.  প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে হগত পে সংরক্ষগণর আগেে প্রগোজন।  

(এগক্ষগত্র প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে হগত শূন্য পে পূরগণর িগক্ষে প্রোনকৃত োড়পগত্রর আগেগে পগের ববপরীগত োড়কৃত পেসংখ্যা ও 

সংরবক্ষত পেসংখ্যা উগেখ করগত হগব)। 

২. প্রস্তাববত প্রবতটি পগের ববপরীগত উবেবখত র্ঞ্জুবরকৃত পেসংখ্যা অনুর্ােী পে সৃজগনর আগেে।   

৩. শূন্য পে পূরগণর জন্য বনি যাবরত ১৭ কিাগর্র তথ্য েক (‘ক’ তথ্য েক) র্োর্েভাগব পূরণ করতঃ র্ন্তগব্যর                          

কিাগর্ সংরবক্ষত পগের বববরণ উগেখ করগত হগব। 

৪. প্রস্তাববত সংরবক্ষত প্রবতটি পে শূন্য হওোর প্রর্াণক ।  

৫. সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাগনর  বনজস্ব অনুগর্াবেত বনগোগ বববির্ািা। 

 

 

        সবচব 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 
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উদ বৃি জনবি আিীকরগণর প্রস্তাব কপ্ররগণর  কচকবিস্ট 

(বনগম্ন ববণ যত কচকবিস্ট অনুর্ােী ‘খ’ তথ্য েক ও প্রর্াণক সংযুক্ত করগত হগব) 

 

১. প্রোসবনক পূনবব যন্যাগসর কারগণ অেবা সরকার কর্তযক রাজস্ব খাগতর পে ববলুপ্ত করা হগি, এ সংক্রান্ত                     

সরকাগরর সকি বসদ্ধাগন্তর েবিিাবে প্রর্াণাবে কপ্ররণ করগত হগব। 

২. রাজস্ব খাগতর ববলুপ্ত পগের ববপরীগত কর্ যরত জনবিগক প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে হগত উদ বৃি ক াষণা করগত                       

হগব। 

৩. ববলুপ্ত পগের জনবগির চাকবর সংবিষ্ট বনগোগকারী কর্তযপক্ষ কর্তযক স্হােী করগত হগব। 

৪. ববলুপ্ত পে সৃজগনর আগেে কপ্ররণ করগত হগব। 

৫. এ সংক্রান্ত বনি যাবরত ১১ কিাগর্র তথ্য েক (‘খ’ তথ্য েক) র্োর্েভাগব পূরণ কগর কপ্ররণ করগত হগব। 

৬. উপগরর সকি প্রর্াণাবেসহ উদ বৃি জনবিগক অন্যত্র আিীকরগণর জন্য তাগের চাকবর জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে                    

ন্যস্ত করগত হগব।  

 

 

         সবচব 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 
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সরাসবর বভবিগত শূন্যপে পূরগণর োড়পগত্রর প্রস্তাব কপ্ররগণর কক্ষগত্র প্রগোজনীে তথ্যাববি সরবরাগহর েক ‘ক’ 

 

 

র্ন্ত্রণািে/ 

ববভাগ/ 

েপ্তগরর 

নার্ 

পগের 

নার্ 

 ও 

কবতন 

কেি 

র্ঞ্জুবরকৃত পে পূরণকৃত পে শূন্য পগের সংখ্যা পগের প্রকৃবত বনগোগবববি 

কর্াতাগবক 

প্রগোজনীে 

বেক্ষাগত 

কর্াগ্যতা/ 

অবভজ্ঞতা 

কগব 

কেগক 

শূন্য 

এবং 

শূন্য 

োকার 

কারণ 

প্রর্াণক

-সহ 

ইতঃপূগব য 

বনগোগগর 

সরকাগরর 

বনি যাবরত 

ককাো 

পদ্ধবত 

অনুসরণ 

করা 

হগেগে 

বকনা 

র্ন্তব্য 

সরাসবর 

পূরণগর্াগ্য 

পগের 

সংখ্যা 

পগোন্নবতর 

র্ােগর্ 

পূরণগর্াগ্য 

পগের 

সংখ্যা 

কর্াে সরাসবর 

পূরণগর্াগ্য 

পগের 

সংখ্যা 

পগোন্নবতর 

র্ােগর্ 

পূরণগর্াগ্য 

পগের 

সংখ্যা 

কর্াে সরাসবর 

পূরণগর্াগ্য 

পগের 

সংখ্যা 

পগোন্নবতর 

র্ােগর্ 

পূরণগর্াগ্য 

পগের 

সংখ্যা 

কর্াে অস্থােী স্থােী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

 

প্রতেেন করা র্াগে কর্, উবেবখত পেসমূহ অনুগর্াবেত অগ যাগনাগ্রার্র্ভক্ত/হািনাগাে সংরবক্ষত পে।  

 

 

প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর োবেত্বপ্রাপ্ত কর্ যকতযা 

                                                                                                               স্বাক্ষর ও সীি 

 

 

র্

ন্ত্র

ণা

ি

ে

/

বব

ভা

কগ

র

 

ো

বে

ত্ব

 

প্রা

প্ত

 

ক

র্ য

ক

তযা 
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স্বা

ক 

ববলুপ্তকৃত পগের ববপরীগত কর্ যরত উদ বৃি ক াবষত কর্ যকতযা/কর্ যচারীগের আিীকরগণর িগক্ষে তাগের চাকবর 

সংবিষ্ট তথ্যাববি সংক্রান্ত  েক ‘খ’ 

 

ক্রবর্ক 

নং 

উদ বৃি ক াবষত 

কর্ যকতযা/কর্ যচারীর 

নার্, বপতার নার্ ও 

জন্মতাবরখ 

বেক্ষাগত 

কর্াগ্যতা 

পগের নার্ 

ও 

কবতনগেি 

সরকাবর 

চাকবরগত 

কর্াগোগনর 

তাবরখ 

কর্ পে হগত 

উদ বৃি হগেগে  

কস পগে 

কর্াগোগনর 

তাবরখ 

সরকাবর 

চাকবরগত 

স্হােী 

হওোর 

তাবরখ 

পে স্হােী 

হওোর 

তাবরখ ও 

প্রর্াণক 

উদ বৃি 

কর্ যকতযা/কর্ যচারীর 

ববরুগদ্ধ ককাগনা 

র্ার্িা রুজু আগে 

বক-না? 

োকগি প্রর্াণক 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

 

 

প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর সবচব র্গহােগের স্বাক্ষর ও সীিগর্াহর 
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৫. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর কার্ যাববি সংবিষ্ট গুরুত্বপূণ য পবরপত্র/আগেেসমূহ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংিাগেে সরকার 

র্বন্ত্রপবরষে ববভাগ  

কবর্টি ববষেক োখা।  

নং-র্পবব/কঃববঃোঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১   তাবরখঃ 

০৩-০৫-২০০৩ বিস্টাব্দ

২০-০১-১৪১০ বঙ্গাব্দ
  

সরকাবর আগেে 

সরকার বসদ্ধান্ত গ্রহণ কগরগে কর্, রাজস্বখাগত অস্থােীভাগব পে সৃবষ্ট, উন্নেন প্রকে কেগক রাজস্বখাগত পে স্থানান্তর, পে সংরক্ষণ, পে 

স্থােীকরণ ইতোবে ববষগে বনম্নরূপ নীবত ও পদ্ধবত অনুসৃত হগবঃ 

(১) বববভন্ন র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/স্বােিোবসত সংস্থা/অিীনস্থ অবফসমূগহ রাজস্বখাগত অস্থােীভাগব পে সৃবষ্ট এবং 

উন্নেন প্রকে কেগক রাজস্বখাগত পে স্থানান্তগরর জন্য প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের প্রস্তাব সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগ কর্তযক 

অনুগর্ােগনর পর ০৩ (বতন) বের পর্ যন্ত বের বভবিক পে সংরক্ষগণর ক্ষর্তা বনম্নবিবখত েগতয প্রোসবনক র্ন্ত্রণািেগক কেো হিঃ  

(ক)  প্রবত বের পে সংরক্ষগণর কক্ষগত্র প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে সংরক্ষগণর কর্ৌবক্তকতা র্োর্েভাগব র্াচাই করগব;  

(খ)  প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে ককাগনা পগের পেনার্ ও কবতনগেি পবরবতযন করগত পারগব না। পেনার্ ও কবতনগেি পবরবতযন 

করগত হগি সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর সম্মবত গ্রহণ করগত হগব;  

(গ)  ককান পে এক নাগাগড় ০২(দুই) বের শূন্য োকগি সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর অনুগর্ােন োড়া সংরক্ষণ করা র্াগব 

না;  

( )  প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে কর্তযক জাবরকৃত পে সংরক্ষগণর বজ.ও-এর কবপ, সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগ কপ্ররণ করগত হগব;  

(ঙ)  উন্নেন প্রকগের পে রাজস্ব বাগজগে স্থানান্তগরর সর্ে ককাগনা েতয আগরাবপত হগে োকগি প্রোসবনক র্ন্ত্রণািেগক তা পািন 

করগত হগব।  

(২)  এই নীবতর্ািা বাস্তবােগনর পূগব য অস্থােীভাগব সৃজনকৃত পেসমূগহর র্গে কর্ সকি পগের কর্োে ০৩ (বতন) বের পূণ য হেবন, 

কস সকি পে প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে (১) উপঅনুগেগে ববণ যত েতয অনুসরণপূব যক বতন বের পর্ যন্ত বের বভবিক সংরক্ষণ করগত 

পারগব।  

(৩)  এই নীবতর্ািা বাস্তবােগনর পর ককান কারগণ অস্থােীভাগব সৃষ্ট পে বতন বেগরর র্গে স্থােী করা সম্ভব না হগি, সংস্থাপন 

র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর সম্মবতক্রগর্ প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে পরবতী বেগরর জন্য উক্ত পেসমূহ সংরক্ষণ করগত পারগব।  

(৪)  অবিেপ্তর/ পবরেপ্তর/ স্বােিোবসত সংস্থার ন্যাে র্ন্ত্রণািে/ ববভাগগর অস্থােী পেও সংবিষ্ট র্ন্ত্রণািগের োবেগত্ব বনগোবজত 

র্াননীে র্ন্ত্রীর সম্মবত বনগে সংরক্ষণ করা র্াগব।  

(৫)  বতযর্াগন রাজস্বখাগত অস্থােীভাগব সৃষ্ট পে ৫(পাঁচ) বের এবং উন্নেন প্রকে কেগক রাজস্বখাগত স্থানান্তবরত পে ৩(বতন) বের 

পর স্থােী করার কর্ ববিান রগেগে তা রবহত কগর রাজস্বখাগত অস্থােীভাগব সৃষ্ট এবং উন্নেন প্রকে কেগক রাজস্বখাগত স্থানান্তবরত 

উভে িরগনর পেই ৩(বতন) বের পর স্থােী করা র্াগব।।  

(৬)  অস্থােীভাগব সৃষ্ট পে র্ততীে বের সংরক্ষগণর পর স্থােী করার প্রগোজন হগি কর্ৌবক্তকতাসহ প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে, সংরক্ষগণর 

কর্োে উিীগণ যর কর্পগক্ষ ৬ (েে) র্াস পূগব য সংস্থাপন র্ন্ত্রণািগে প্রস্তাব কপ্ররণ করগব। উক্ত প্রস্তাব সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে পরীক্ষা কগর 

প্রগোজনীে সংখ্যক পে স্থােী করার সুপাবরে করগব।  

(৭)  সংস্থাপন র্ন্ত্রণািগের সুপাবরে পাবার পর অে য ববভাগগর সম্মবত বনগে প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে অন্যান্য আবশ্যকীে 

আনুষ্ঠাবনকতা পািন কগর সংবিষ্ট র্ন্ত্রীর অনুগর্ােনাগন্ত পে স্থােী করার আগেে জাবর করগব। তগব েতয োগক কর্, র্ন্ত্রণািে/ 

ববভাগগর প্রের্ কেণীর কর্ যকতযার পে স্থােী করার কক্ষগত্র প্রিানর্ন্ত্রীর অনুগর্ােগনর প্রগোজন হগব।  

(৮) এই নীবতর্ািা বাস্তবােগনর পূগব য অস্থােীভাগব সৃষ্ট পে উপানুগেে (৫), (৬) ও (৭) এর ববিান অনুসরণ পূব যক স্থােী করা র্াগব।  
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২।  এতদ্বারা সংবিষ্ট ববষগে ববদ্যর্ান প্রাসংবগক আগেে, নীবত-পদ্ধবত বাবতি / সংগোিন করা হি।  

৩।  এই আগেে জনস্বাগে য জাবর করা হি এবং অববিগম্ব কার্ যকর হগব।  

 স্বাক্ষবরত  

 ০৩-০৫-০৩  

 (ববেউর রহর্ান)  

 যুগ্ম-সবচব  

 কফানঃ ৭১৬৫৫১০  
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংিাগেে সরকার 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-৩ োখা 

website : www.mopa.gov.bd 

                                                                                                                               

নং-০৫.১৫২.০১৫.০২.০০.০১৭.২০১২-৬৮                                                                             তাবরখঃ 

০২ তচত্র ১৪২০

১৬ র্াচ য ২০১৪
  

পবরপত্র 

ববষে: বববভন্ন র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/অবিেপ্তর/পবরেপ্তর ও আওতািীন েপ্তগরর টিওএন্ডই পবরবতযন প্রবক্রো সংক্রান্ত ববববি ববষে সুস্পষ্ট করা। 

উপযু যক্ত ববষগে বববভন্ন র্ন্ত্রণািে/ ববভাগ, অবিেপ্তর, পবরেপ্তর, েপ্তর, সংবববিবদ্ধ সংস্থা ও রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠাগনর টিওএন্ডই-কত নতুন 

পে সৃবষ্ট, পে স্থােী করা, অস্থােী পে সংরক্ষণ ও স্থােী করা, ববদ্যর্ান পে ববলুপ্ত করা, কবিনগজি ও ওোকযচাজযড কর্ যচারী বনেবর্ত 

প্রবতষ্ঠাগন আনা এবং র্ানবাহন, এোরকুিার ও অন্যান্য সরঞ্জার্ টিওএন্ডইভুবক্তসহ ববববি ববষগে বকছু অস্পষ্টতা োকাে তা বনম্নরূপভাগব 

সুস্পষ্ট করা হিঃ 

ক্রবর্ক নং ববষে বসদ্ধান্ত 

১. ককান র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/অবিেপ্তর/ প্রোসবনক 

ববভাগ, কজিা ও উপগজিা পর্ যাগের বববভন্ন সরকাবর 

প্রবতষ্ঠান/ বববিবদ্ধ সংস্থা/রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠাগন 

কোডার পে এবং অন্যান্য ১র্, ২ে, ৩ে, ও ৪ে য 

কেবণর পে সৃবষ্টর প্রবক্রোে  জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও 

অে য ববভাগগর সম্মবত গ্রহগণর পরবতী িাগপ র্াননীে 

প্রিানর্ন্ত্রী/ প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের োবেত্বপ্রাপ্ত 

র্াননীে র্ন্ত্রী/ প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব 

কবর্টির অনুগর্ােন/ সুপাবরে গ্রহগণর বােবািকতা 

আগে বকনা;  

(১) ক) র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর সব পে এবং কোডার পে সৃবষ্টগত 

প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টির সুপাবরগের পর র্াননীে 

প্রিানর্ন্ত্রীর অনুগর্ােন গ্রহণ করগত হগব। 

খ) অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/েপ্তর/ সংবববিবদ্ধ সংস্থা/ রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠাগনর 

কগ্রড-৩ ও তদূর্ধ্য সব পে সৃবষ্টগত প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব 

কবর্টির সুপাবরগের পর র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর অনুগর্ােন গ্রহণ করগত 

হগব। 

গ) অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/েপ্তর/সংবববিবদ্ধ সংস্থা/ রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠাগনর 

কগ্রড-৩ ও তদূর্ধ্য পে পে ব্যতীত অন্যান্য সব  পে সৃবষ্টগত প্রোসবনক 

উন্নেন সংক্রান্ত সবচব কবর্টির সুপাবরগের পর সংবিষ্ট র্ন্ত্রণািগের 

র্াননীে র্ন্ত্রীর অনুগর্ােন গ্রহণ করগত হগব। 

২. অস্থােী পে সৃবষ্টর কর্োে আগেে জাবরর তাবরখ 

হগত এক বের হগব নাবক আগেে জাবরর তাবরখ 

হগত পরবতী কর্ র্াগসর ৩১ তাবরখ পর্ যন্ত হগব এবং 

ককান পে কর্ র্াগসর ৩০ তাবরগখ সৃবষ্ট করা হগি 

তার কর্োে কতবেন হগব; 

(২) পে সৃবষ্টর আগেগে  র্ভতাগপক্ষ কার্ যকাবরতা প্রোন করা না োকগি 

কর্ তাবরগখ প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে পে সৃবষ্টর আগেে জাবর করগব কস 

তাবরগখ পেটি সৃবষ্ট হগেগে বগি গণ্য হগব। রাজস্ব খাগত অস্থােীভাগব 

পে সৃবষ্টর কর্োে আগেে জাবরর তাবরখ হগত পরবতী কর্ র্াগসর ৩১ 

তাবরখ পর্ যন্ত হগব। 

৩ পে সংরক্ষগণর কর্োে পে সৃবষ্টর আগেে জাবরর 

পগরর বেন হগত শুরু হগব নাবক পে সৃবষ্টর কর্োে 

কেষ হবার পগরর বেন হগত গণনা হগব এবং 

কর্পগক্ষ কত বের সংরক্ষণ করগত হগব; 

(৩) অস্থােী পে সংরক্ষগণর কক্ষগত্র র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগর ০৩-০৫-

২০০৩ তাবরগখর র্পবব/কঃববঃো/কপগ-১১/ ২০০১ -১১১ সংখ্যক 

সরকাবর আগেে অনুসরগণ রাজস্ব খাগত অস্থােীভাগব সৃষ্ট পগের 

কর্োগের পরবতী সর্ে হগত অে যাৎ ১ জুন হগত ৩১ কর্ পর্ যন্ত বহগসগব 

কর্াে ০৩ বের পর্ যন্ত প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে বনগজরাই  

পে সংরক্ষগণর বজ.ও জাবর করগত পারগব। এগত জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 

ও অে য ববভাগগর সম্মবত গ্রহগণর প্রগোজন হগব না। এ কক্ষগত্র প্রোসবনক 

র্ন্ত্রণািে বের বের ০৩ (বতন) বের পে সংরক্ষগণর বজ.ও জাবর না 

কগর একবাগরই ০৩ (বতন) বের পে সংরক্ষগণর বজ.ও জাবর করগত  

পারগব। 
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ববষে বসদ্ধান্ত 

৪ অস্থােী পে স্থােী করা র্াগব কখন--পে সৃবষ্টর আগেে 

জাবরর তাবরখ হগত অেবা পে সৃবষ্টর কর্োে কেষ 

হবার পরবেন হগত বতন বেগরর র্গে কর্গকান সর্গে 

/ বতন বের পগর/র্ততীে বের সংরক্ষগণর পর; 

(৪) র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগর ০৩-০৫-২০০৩ তাবরগখর র্পবব /কঃববঃো/ 

কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকাবর আগেে অনুসরগণ রাজস্ব খাগত 

অস্থােীভাগব সৃষ্ট পে র্ততীে বের সংরক্ষগণর পর স্থােী করার প্রগোজন 

হগি কর্ৌবক্তকতাসহ প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে, পে সংরক্ষগণর কর্োে 

উিীগণ যর কর্পগক্ষ ০৬ (েে) র্াস পূগব য  জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগে প্রস্তাব 

কপ্ররণ করগব। উক্ত প্রস্তাব পবরক্ষা কগর জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 

প্রগোজনীে সংখ্যক পে স্থােী করার সুপাবরে করগব। 

৫. কজিা ও উপগজিা ব্যতীত অন্যান্য সরকাবর অবফগসর 

পে ববলুবপ্তগত প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগের র্াননীে র্ন্ত্রীর 

সম্মবত গ্রহণ করগত হগব বকনা;  

(৫) ক) র্ন্ত্রণািে /ববভাগগর  উপসবচব ও তদূর্ধ্য পে, কোডার পে এবং 

অবিেপ্তর/ পবরেপ্তর/ েপ্তর/ সংবববিবদ্ধ সংস্থা/ রাষ্ট্রােি প্রবতষ্ঠাগনর 

কগ্রড-৩ ও তদূর্ধ্য সব পে ববলুবপ্তর কক্ষগত্র প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত 

সবচব কবর্টির সুপাবরগের পর র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর অনুগর্ােন গ্রহণ 

করগত হগব। 

খ) অন্যান্য সব পে ববলুবপ্তর কক্ষগত্র প্রোসবনক উন্নেন সংক্রান্ত সবচব 

কবর্টির সুপাবরগের পর সংবিষ্ট র্ন্ত্রণািগের র্াননীে র্ন্ত্রীর অনুগর্ােন 

গ্রহণ করগত হগব। 

৬. পে স্থােী করার, পে ববলুপ্ত করার, কবিগজি 

/ওোকযচাজযড পে বনেবর্ত করার এবং র্ানবাহনসহ 

অন্যান্য অবফস সরঞ্জার্ টিওএন্ড- ইভুবক্তর বজ,ও কত 

অে য ববভাগগর পৃষ্ঠাংকগনর প্রগোজনীেতা আগে বকনা; 

(৬) পে সৃবষ্টর, পে স্থােী করার, পে ববলুপ্ত করার, পেবব পবরবতযগনর, 

পগের কবতন কেি/পের্র্ যাো উন্নীত করার ও কবিনগজি/ ওোকযচাজযড  

পে বনেবর্ত সংস্থাপগন আনা এবং র্ানবাহনসহ অন্যান্য অবফস 

সরঞ্জার্ টিওএন্ডইভুবক্তর বজ,ও-কত অে য ববভাগগর পৃষ্ঠাংকগনর 

প্রগোজনীেতা রগেগে। অে য ববভাগ পৃষ্ঠাংবকত বজ.ও এর অনুবিবপ 

বসএন্ডএবজ ও সংবিষ্ট প্রোসবনক র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ করগব। 

৭. টিওএন্ডইগত বববভন্ন িরগনর র্ানবাহন কর্র্ন-জীপ. 

র্াইগক্রাবাস, কার, বপকআপ ও কর্ােরসাইগকি 

ইতোবে অন্তভু যবক্তর কক্ষগত্র এবং ককান প্রবতষ্ঠাগন/পগে 

র্ানবাহগনর প্রাবিকার পবরবতযগনর কক্ষগত্র জনপ্রোসন 

র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর সম্মবত গ্রহগণর পগর চূড়ান্ত 

অনুগর্ােন গ্রহগণর পর্ যাে; 

(৭) র্ানবাহগনর কক্ষগত্র আবে যক সংগিষ রগেগে ববিাে টিওএন্ডইগত 

বববভন্ন িরগনর র্ানবাহন কর্র্ন-জীপ. র্াইগক্রাবাস, কার, বপকআপ ও 

কর্ােরসাইগকি ইতোবে অন্তভু যবক্তর কক্ষগত্র এবং ককান প্রবতষ্ঠাগনর 

র্ানবাহগনর প্রাপ্যতা পবরবতযগনর কক্ষগত্র জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অে য 

ববভাগগর সম্মবত গ্রহগণর পগর র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর  সম্মবত গ্রহণ করগত 

হগব। 

৮. ফগোকবপোর, কবম্পউোরসহ অন্যান্য অবফস 

সরঞ্জার্ টিওএন্ডইভুবক্তর কক্ষগত্র জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 

ও অে য ববভাগগর সম্মবত গ্রহগণর আবশ্যকতা আগে 

বকনা; 

(৮) ফগোকবপোর, কবম্পউোর ও অন্যান্য অবফস সরঞ্জার্ 

টিওএন্ডইভুবক্তর কক্ষগত্র জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে ও অে য ববভাগগর সম্মবত 

গ্রহগণর আবশ্যকতা আগে। 

৯. র্ন্ত্রণািে /ববভাগ/ অবিেপ্তর /বেক্ষা প্রবতষ্ঠান/ 

অন্যান্য সরকাবর প্রবতষ্ঠাগনর পে সৃবষ্টর পর চূড়ান্ত 

অগ যাগনাগ্রাগর্র হাড য কবপগত জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে/ 

অে য ববভাগগর অনুগর্ােন তো স্বাক্ষর গ্রহগণর 

বােবািকতা আগে বকনা; 

(৯) র্ন্ত্রণািে / ববভাগ / অবিেপ্তর /বেক্ষা প্রবতষ্ঠান/অন্যান্য সরকাবর 

েপ্তগরর সৃষ্ট পে স্থােী হওোর পর চূড়ান্ত অগ যাগনাগ্রাগর্ এবং 

অস্থােীভাগব সৃবষ্টর পর TO&E এর হাড য কবপগত জনপ্রোসন 

র্ন্ত্রণািগের অনুগর্ােন তো স্বাক্ষর গ্রহণ করগত হগব। প্রবত ০৩ (বতন) 

বের পর অগ যাগনাগ্রার্ হািনাগাে করগত হগব। 
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১০. কবিনগজি/ওোকযচাজযড কর্ যচারী বনেবর্ত 

প্রবতষ্ঠাগন আনার কক্ষগত্র জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের 

স্টোবন্ডং কবর্টির সুপাবরেসহ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা 

অনুববভাগগর সম্মবত ও অে য ববভাগগর সম্মবত গ্রহগণর 

পর সংবিষ্ট র্ন্ত্রণািগের র্াননীে র্ন্ত্রীর অনুগর্ােন 

গ্রহগণর প্রগোজনীেতা আগে বকনা। 

(১০) কবিনগজি /ওোকযচাজযড কর্ যচারী বনেবর্ত প্রবতষ্ঠাগন আনার 

কক্ষগত্র জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের স্টোবন্ডং কবর্টির সুপাবরে এবং সংগঠন 

ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর সম্মবত ও অে য ববভাগগর সম্মবত গ্রহগণর পর 

সংবিষ্ট র্ন্ত্রণািগের র্াননীে র্ন্ত্রীর অনুগর্ােন গ্রহগণর প্রগোজনীেতা 

আগে। 

 

স্বাক্ষবরত 

১৬/০৩/২০১৪ 

(ড. কার্াি আবদুি নাগসর কচৌধুরী) 

সবচব 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংিাগেে সরকার 

অে য র্ন্ত্রণািে 

অে য ববভাগ 

উন্নেন বাগজে োখা-১ 

 

নং- অর্/অবব/উবা-১/ববববি-৫২/৯৬(অংে-১)/৭০৭ তাবরখ : ৩০/০৯/২০০৪ বিস্টাব্দ 

 

ববষে :  জুিাই/১৯৯৭ এবং তেপরবতীগত শুরু হওো সর্াপ্ত প্রকগের পে রাজস্বখাগত স্থানান্তর এবং কোক বরাদ্দ কেগক কবতন-ভাতা 

প্রোন প্রসংগগ। 

১। উপযু যক্ত ববষগে সংস্থাপন র্ন্ত্রণািগের ২১/৮/১৯৯৭ ইং তাবরগখ জাবরকৃত সর্/সওব্য/টির্-৪(২)/ উঃপ্রঃবনঃ/ ৪৭/ ৯৭-১৮৮ এবং অে য 

ববভাগ হগত ০৯-০৯-২০০১ ইং তাবরগখ জাবরকৃত অর্ /অবব/ উঃ-১/ ববববি/ ৫২/৯৬ (অংে-১)/ ৩২৪ নং পবরপগত্রর ববিান অনুর্ােী ১ জুিাই 

১৯৯৭ তাবরখ হগত শুরু হওো প্রকগে জনবি সাকুল্য কবতন ও চুবক্তবভবিক বনগোগগর ববিান রগেগে। বনগোগচুবক্তর েতয অনুর্ােী প্রকগের 

জনবগির অনুকূগি কেো বনগোগপত্রই প্রকে কেগষ অব্যাহবতপত্র বহগসগব গণ্য হগব। অে যাৎ প্রকে-কেগষ জনবি আর কর্ যরত কনই বগি গণ্য 

হগব। 

২। উপযু যক্ত অবস্থা ববদ্যর্ান োকা সগেও জুিাই ৯৭ এবং তেপরবতীগত শুরু হওো সর্াপ্ত প্রকগের পে রাজস্বখাগত স্থানান্তর ববষগে 

বববভন্ন র্ন্ত্রণািে কর্তযক সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে হগত সম্মবত গ্রহণক্রগর্ অে য ববভাগগ ‘‘পে স্থানান্তর’’ এবং কোক বরাদ্দ হগত কবতন-ভাতা 

প্রোগনর প্রস্তাব কপ্ররণ করা হগে। উপগরাবেবখত ববদ্যর্ান নীবতগত বসদ্ধাগন্তর আগিাগক ঐসব কক্ষগত্র অে য ববভাগগর অসম্মবত জানাগত হগে। 

৩। ইতঃপূগব য  জুিাই ৯৭ এবং তেপরবতীগত শুরু হওো সর্াপ্ত প্রকগের পে রাজস্বখাগত স্থানান্তর ববষগে সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে কর্তযক প্রেি 

সুপাবরেপত্র পুনঃপর্ যাগিাচনা কগর রাজস্ব কাঠাগর্াগত ‘‘নতুন পে সৃবষ্ট’’র আংবগগক সুপাবরে করার জন্য অে য ববভাগ হগত সংস্থাপন 

র্ন্ত্রণািেগক অনুগরাি করা হগেগে। এ অবস্থাে জুিাই ৯৭ এবং তেপরবতীগত শুরু হওো সর্াপ্ত প্রকগের পে স্থানান্তর এবং কোক বরাদ্দ হগত 

কবতন ভাতার প্রস্তাব অে য ববভাগগ কপ্ররণ না কগর এ জাতীে সর্াপ্ত প্রকগের র্ােগর্ সৃষ্ট স্থাপনা বকংবা সৃবজত কর্ যসূবচ রাজস্বখাগত কেকসই 

(Sustain) করার িগক্ষে, কর্ৌবক্তকতার বভবিগত, প্রগোজন কবাগি ‘‘নতুন পে সৃবষ্ট'র জন্য সংস্থাপন র্ন্ত্রণািগের সুপাবরে প্রাবপ্ত সাগপগক্ষ 

অে য ববভাগগর ব্যেবনেন্ত্রণ অনুববভাগগ পে সৃজগনর প্রস্তাব কপ্ররগণর জন্য বনগে যেক্রগর্ অনুগরাি করা হি। 

 

(আেীষ কুর্ার সরকার) 

বসবনের সহকারী সবচব 
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অে য র্ন্ত্রণািে, অে য ববভাগ 

বাগজে অবিোখা-১১ 

(www.mof.gov.bd) 

 

নং-০৭.১১১.০২০.০১.০০.০০৩.২০১৬-৭৩৫                                             তাবরখ: ০৩-১২-২০১৮ বি: 

পবরপত্র 

 

ববষে:  উন্নেন প্রকে সর্াবপ্তর পর অতোবশ্যকীে / অপবরহার্ য পে সৃজন ও জনবি  বনগোগ।  

         র্বন্ত্রপবরষে ববভাগগর ২২-০১-২০০৩ তাবরগখর র্পবব/কঃববঃোঃ/সক-০১/২০০৩/২৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুর্ােী প্রবতটি 

র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/সংস্থার বববভন্ন প্রকগের বডবপবপ/টিবপবপ প্রণেনকাগি পে/কিাকবি বনি যারণ সংক্রান্ত কবর্টি উন্নেন প্রকে বাস্তবােনকাগির 

জন্য প্রগোজন অনুসাগর প্রকগের পে/কিাকবগির িরণ ও সংখ্যা বনি যারগণর জন্য সুপাবরে প্রোন কগর োগক। বকন্তু প্রকগের বাস্তবােগনাির 

পর্ যাগে প্রগোজনীে জনবগির ববষগে এ কবর্টি ককান সুপাবরে প্রোন কগর না।  

২।    উন্নেন প্রকে সর্াবপ্তর পর এর কার্ যক্রর্ পবরচািনার জন্য কবতপে কক্ষগত্র পে সৃজন এবং নতুন জনবি বনগোগ অপবরহার্ য হগে পগড়। 

বকন্তু িক্ষে করা র্াগে কর্, র্োসর্গে পে সৃজন ও জনবি বনগোগগর উগদ্যাগগর অভাগব অগনক কক্ষগত্রই কার্ যক্রগর্র িারাবাবহকতা বববিত 

হগে। ফগি প্রকে বাস্তবােগনর মূি িক্ষে ও উগদ্দশ্য অজযন ব্যাহত হগে এবং প্রতোবেত কসবা হগত জনগণ ববিত হগে।  

৩। উপযুু্ক্ত অবস্থার কপ্রবক্ষগত সরকার বসদ্ধান্ত গ্রহণ কগরগে কর্, উন্নেন প্রকে সর্াপ্ত হওোর পর র্াগত প্রগোজনীে জনবগির অভাগব 

কার্ যক্রর্ পবরচািনা করগত ববিম্ব না হে, কসজন্য কর্সকি প্রকগের বাস্তবােগনাির পর্ যাগে জনবি প্রগোজন, কসসকি কক্ষগত্র প্রকে বাস্তবােন 

কেষ হওোর দুই বের পূগব যই রাজস্ব বাগজগের আওতাে প্রচবিত বববি-ববিান অনুসরণপূব যক পে সৃজগনর জন্য সংবিষ্ট র্ন্ত্রণািে/ববভাগ 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে এবং অে য ববভাগগর সম্মবতক্রগর্ পে সৃবষ্টর কার্ যক্রর্ গ্রহণ করগব এবং প্রকে সর্াবপ্তর অন্ততঃ এক বের পূগব য র্োর্ে 

বববি-ববিান পািন সাগপক্ষ বাস্তবােগনাির পর্ যাগে প্রগোজনীে জনবি বনগোগ প্রবক্রো শুরু করগব।  

 

 

 

স্বাক্ষবরত 

০৩/১২/২০১৮ 

ফারজানা আহগর্ে 

উপসবচব 

কফান: ৯৫৫৭২০৩ 

                     

 

 

 

 

 

http://www.mof.gov.bd/
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র্বন্ত্রপবরষে ববভাগ 

আইন-১অবিোখা 

www.cabinet.gov.bd  

 

নং-০৪.০০.০০০০.১১১.০৪.১৫২.২০.৩৮ তাবরখ: 
১৯ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ 

০৩র্াচ য ২০২০ বিস্টাব্দ 

 

ববষর়্: উন্নেন প্রকে হগত রাজস্বখাগত জনবি স্থানান্তর/বনেবর্তকরণ সংক্রান্ত বসবভি আপীি নম্বর-৪৬০/২০১৭-এর রাে। 

উপযু যক্ত ববষগর়্র পবরগপ্রবক্ষগত জানাগনা র্াগে কর্, র্াননীে হাইগকাে য ববভাগগর বরে বপটিেন নম্বর-৭১৬৬/২০১৫-এর রাগের 

ববরুগদ্ধ সরকার পগক্ষ োগেরকৃত বসবভি আবপি নম্বর-৪৬০/২০১৭ সগঙ্গ (বসবভি বরবভউ বপটিেন-১৮১/২০১৮)-এর রাগে র্াননীে আবপি 

ববভাগ বরে বপটিেনারগণগক উন্নেন প্রকে হগত রাজস্ব খাগত আত্বীকরগণর হাইগকাে য ববভাগগর আগেেটি রে-রবহত কগরন এবং উন্নর্ন় 

প্রকগের জনবি রাজস্ব খাগত স্থানান্তর/বনেবর্তকরগণর ববষগে বনম্নরূপ গুরুত্বপূণ য পর্ যগবক্ষণ প্রোন কগরন, র্ো:  

1. The legitimate expectation would not override the statutory provision. The doctrine of legitimate 

expectation cannot be invoked for creation of posts to facilitate absorption in the offices of the regular 

cadres/non cadres. Creation of permanent posts is a matter for the employer and the same is based on 

policy decision. 

2. While transferring any development project and its manpower to revenue budget the provisions 

provided in the notifications, government orders and circulars quoted earlier must be followed. 

However, it is to be remembered that executive power can be exercised only to fill in the gaps and the 

same cannot and should not supplant the law, but only supplement the law. 

3. Before regularization of service of the officers and employees of the development project in the 

revenue budget the provisions of applicable “Bidhimala” must be complied with. Without exhausting 

the applicable provisions of the “Bidhimala” as quoted above no one is entitled to be regularized in 

the service of revenue budget since those are statutory provisions. 

4. The appointing authority, while regularizing the officers and employees in the posts of revenue 

budget, must comply with the requirements of statutory rules in order to remove future complication. 

The officers and employees of the development project shall get age relaxation for participation in 

selection process in any post of revenue budget as per applicable Rules. 

5. A mandamus cannot be issued in favour of the employees directing the government and its 

instrumentalities to make anyone regularized in the permanent posts as of right. Any appointment in 

the posts described in the schedule of Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981, Gazetted 

Officers (Department of Live Stock Service) Recruitment Rules, 1984 and Non-gazetted Employees 

(Department of Live Stock Service) Recruitment Rules, 1985 bypassing Public Service Commission 

should be treated as back door appointment and such appointment should be stopped. 

6. To become a member of the service in a substantive capacity, appointment by the President of the 

Republic shall be preceded by selection by a direct recruitment by the PSC. The Government has to 

make appointment according to recruitment Rules by open competitive examination through the PSC. 

7. Opportunity shall be given to eligible persons by inviting applications through public notification 

and appointment should be made by regular recruitment through the prescribed agency following 

legally approved method consistent with the requirements of law. 
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8. It is not the role of the Courts to encourage or approve appointments made outside the 

constitutional scheme and statutory provisions. It is not proper for the Courts to direct absorption in 

permanent employment of those who have been recruited without following due process of selection 

as envisaged by the constitutional scheme. 

০২। এর্তাবস্থার়্, এতেসংক্রান্ত চির্ান র্ার্িাে ও প্রগর্াজে কক্ষগত্র সরকাগরর ববপগক্ষ প্রেি রাে/আগেগের ববরুগদ্ধ আপীি/বরবভউ/বরবভেন 

োগেগরর কক্ষগত্র উপবরউক্ত রাে নবজর বহগসগব ব্যবহার এবং উন্নেন প্রকে হগত রাজস্বখাগত জনবি স্থানান্তর/বনেবর্তকরগণর ববষে 

ববগবচনার কক্ষগত্র উবেবখত রাগের পর্ যগবক্ষণ অনুসরগণর জন্য বনগে যেক্রগর্ অনুগরাি করা হগিা। 

  স্বাক্ষবরত 

০৩.০৩.২০২০ 

  (তানভীর আহগর্ে) 

 উপসবচব 

কফান: ৯৫৭৪৫৩৯ 

ইগর্ইি: law_secI@cabinet.gov.bd 

বসবনের সবচব/সবচব (সকি) 
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সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে 

পবরবহণ োখা 

 

পবরপত্র 

নং সর্(পবর)-স্থােী কবর্টি/৪৪/২০০৫(অংে-১)-৭২১    তাবরখ: 

২৫ কপৌষ ১৪১২

০৮ জানুোবর ২০০৬
  

 

ববষে: সর্াপ্ত উন্নেন প্রকগের র্ানবাহন সরকাবর র্ানবাহন অবিেপ্তগরর অিীন ককন্দ্রীে পবরবহণ পুগি জর্াকরণ, ব্যবহার ও বনষ্পবি। 

সূত্র: (১)  নং-বস, এর্, এি, এ/৭০০৯/১১/বসভ/১, তাং- ২৩ জুন, ১৯৮৬। 

(২)  নং- সর্(পবর)/ ১ আ-১/৮৮-২৫২,  তাং- ২১ এবপ্রি, ১৯৮৮। 

(৩)  নং-সর্(পবর)-প্রকগের গাবড়-৩৯/২০০৪-১৫৪,তাং-১৬ র্াচ য, ২০০৫। 

বনগে যেক্রগর্ জানাগনা র্াগে কর্, বববভন্ন  র্ন্ত্রণািে/ ববভাগ/ েপ্তর/  সংস্থা কর্তযক বাস্তবাবেত উন্নেন প্রকেসমূহ সর্াবপ্তর পর  প্রকগের 

র্ানবাহন ককন্দ্রীে  পবরবহণ পুগি জর্াোন, ব্যবহার ও বনষ্পবি সংক্রান্ত ববদ্যর্ান নীবতর্ািা বনগম্নাক্তভাগব সংগোিন করা হগিা এবং 

বনম্নববণ যত পদ্ধবত র্োর্েভাগব অনুসরণ করার জন্য সংবিষ্ট সকিগক অনুগরাি করা হিঃ 

(১) সর্াপ্ত উন্নেন প্রকগের পবরচািক, প্রকে সর্াবপ্তর ৬০ (ষাে) বেগনর র্গে প্রকগের সকি সচি র্ানবাহন, সংস্থাপন র্ন্ত্রণািোিীন 

সরকাবর র্ানবাহন অবিেপ্তগরর ককন্দ্রীে পবরবহণ পুগি জর্া প্রোন করগবন। বনি যাবরত সর্গের র্গে সর্াপ্ত প্রকগের র্ানবাহন জর্া না হগি 

সরকাবর র্ানবাহন অবিেপ্তর ববষেটি সংস্থাপন র্ন্ত্রণািেগক অববহত করগব। 

(২)  সংবিষ্ট  র্ন্ত্রণািে প্রকে সর্াবপ্তর সগব যাচ্চ ৬ (েে) র্াগসর র্গে তার অিীনস্ত সর্াপ্ত উন্নেন প্রকগের অচি র্ানবাহন, সংস্থাপন 

র্ন্ত্রণািে কেগক ১১.০৫.১৯৯৯ তাবরগখর সর্ (পবর)প-৫/৯৮-১৫৮(২০০) নং স্মারকমূগি জাবরকৃত "র্ন্ত্রণািে / ববভাগ এবং উহার 

আওতািীন েপ্তর/ সংযুক্ত েপ্তর / পবরেপ্তগরর কর্ােরর্ান, কনৌ-র্ান, কবম্পউোর ও অবফগস ব্যবহৃত অন্যান্য র্ন্ত্রপাবত অগকগজা ক াষণাকরণ 

ও বনষ্পবির নীবতর্ািা " অনুর্ােী বববক্র কগর ববক্রেিব্ধ অে য সরকাগরর সংবিষ্ট খাগত জর্া বেগে সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে, আইএর্ইবড ও 

সরকাবর র্ানবাহন অবিেপ্তরগক অববহত করগব।  

(৩)  প্রকে পবরচািক, প্রকে সর্াবপ্তর ৯০ বেন পূগব য প্রকগের কেবণবভবিক র্ানবাহগনর সংখ্যা, অবস্থান এবং বতযর্ান অবস্থা (সচি/অচি) ইতোবে 

ববস্তাবরতভাগব উগেখপূব যক একটি পূণ যাঙ্গ প্রবতগবেন আইএর্ইবড'র বরাবগর োবখি কগর অনুবিবপ সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে ও সরকাবর র্ানবাহন 

অবিেপ্তগর কপ্ররণ করগব। 

 (৪) বাস্তবােন পবরবীক্ষণ ও মূল্যােন ববভাগ (আইএর্ইবড) প্রকোিীন র্ানবাহগনর অপব্যবহার বচবিতকরণ, প্রকে সর্াবপ্তর পর সরকাবর 

ককন্দ্রীে পবরবহণ পুগি জর্া বনবিতকরণ ববষগে প্রকেওোরী তত্রর্াবসক প্রবতগবেন, বনেবর্তভাগব পবরকেনা ববভাগগর র্ােগর্ একগনক 

সভাে কপে করগব এবং প্রবতগবেগনর অনুবিবপ  সংস্থাপন র্ন্ত্রণািগে কপ্ররণ করগব। 

(৫)  সর্াপ্ত উন্নেন প্রকে িারাবাবহকভাগব পরবতী পর্ যাগে উন্নীত/ সম্প্রসাবরত হগি এবং সম্প্রসাবরত পর্ যাগের প্রকগে র্ানবাহগনর সংস্থান 

োকগি, প্রকে সর্াবপ্তর ৬০ (ষাে) বেগনর র্গে নতুন টি,বপ,বপ/বড,বপ,বপ (Technical Project Proforma /Development 

Project Proforma) অনুগর্ােনকারী কর্তযপগক্ষর অনুগর্ােন বনগে পূব যবতী প্রকগের প্রগোজনীে সংখ্যক র্ানবাহন সংস্থাপন র্ন্ত্রণািগের 

অনুগর্ােন সাগপগক্ষ একই প্রকগের পরবতী পর্ যাগে স্থানান্তর করা র্াগব। অবতবরক্ত র্ানবাহন (োকগি) পবরবহণ পুগি বনি যাবতর সর্গের র্গে 

অে যাৎ প্রকে সর্াবপ্তর ৬০ (ষাে) বেগনর র্গে জর্া বেগত হগব। 

(৬)  কর্ সকি গাবড় ক্রগের অে য সরকার কেগক ঋণ বহগসগব গ্রহণ করা হে এবং কস অে য সরকাগরর সুগে আসগি Debt Service 

Liability (DSL) বহগসগব পবরগোি কগর োগক। এ জাতীে ঋগণর অগে য সংগৃহীত / ক্রেকৃত র্ানবাহন, প্রকে সর্াবপ্তর পর সংবিষ্ট  

সংস্থা / প্রবতষ্ঠান তাগের টিওএন্ডই অনুর্ােী কর্ কেটি গাবড় কর্ আগে ককবির্াত্র কস কেটি গাবড় প্রচবিত পদ্ধবত অনুসরগণ স্ব-স্ব টিওএন্ডই 

(TO&E)-কত অন্তভু যক্ত করতঃ ব্যবহার করগত পারগব। তগব, প্রকে পবরচািক, TO&E ববহর্ভ যত র্ানবাহন বনি যাবরত সর্গের র্গে অে যাৎ 

প্রকে সর্াবপ্তর ৬০ বেগনর র্গে পবরবহণ পুগি জর্া বনবিত করগব। 

(৭)  কেবে/ ববগেবে উৎস কেগক প্রাপ্ত অনুোন (Grant) এর র্ােগর্ উন্নেন প্রকগের জন্য সংগৃহীত/ ক্রেকৃত র্ানবাহন প্রকে সর্াবপ্তর পর 

এতেববষগে োতা সংস্থার ককান ববগেষ েতয না োকগি সংবিষ্ট র্ন্ত্রণািে/  সংস্থা ৬ নং অনুগেগের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করগব। 
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(৮)  র্ন্ত্রণািে/ ববভাগ/ েপ্তর/  সংস্থা কর্তযক শুধুর্াত্র গাবড় ক্রগের জন্য কর্ সকি প্রকে গ্রহণ করা হে, কস সকি প্রকগের র্ানবাহন 

সরকাবর পবরবহণ পুগি জর্া কেওো প্রগোজন কনই। তগব সংবিষ্ট  র্ন্ত্রণািে/ ববভাগ/ েপ্তর/ সংস্থাগক প্রচবিত বববি-ববিান অনুসরণ কগর 

র্ানবাহনগুগিা তাগের টিওএন্ডই-কত অন্তভু যক্ত কগর বনগত হগব এবং এ সংক্রান্ত ববস্তাবরত তথ্য সংস্থাপন র্ন্ত্রণািে, আই,এর্,ই,বড এবং 

সরকাবর র্ানবাহন অবিেপ্তগর কপ্ররণ করগত হগব। 

(৯)  র্ন্ত্রণািে/ ববভাগ/ েপ্তর/  সংস্থা এর ববগেষ প্রগোজগন সর্াপ্ত প্রকগের র্ানবাহন ব্যবহার অপবরহার্ য হগি কস কক্ষগত্র সংবিষ্ট প্রকে 

সর্াবপ্তর তাবরগখর ৬ (েে) র্াস পূব য কেগকই প্রকে পবরচািক, প্রকগের র্ানবাহন প্রচবিত পদ্ধবত অনুসরণ কগর তাগের স্ব-স্ব টিওএন্ডই-কত 

অন্তভু যক্তকরগণর  উগদ্যাগ গ্রহণ করগব। তগব বনি যাবরত সর্গের র্গে টিওএন্ডই-কত অন্তভু যবক্তর কাজ সর্াপ্ত না হগি ১ নং অনুগেগের অনুরূপ 

ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব। 

(১০)  প্রকে সর্াবপ্তর পর বনি যাবরত সর্গের র্গে প্রকগের র্ানবাহন ককন্দ্রীে পবরবহণ পুগি জর্া না বেগি সংবিষ্ট কর্তযপক্ষ/ র্ন্ত্রণািে ঐ 

প্রকগের প্রকে পবরচািগকর ববরুগদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করগব। এগক্ষগত্র অন্য ককউ োেী হগি তার ববরুগদ্ধও অনুরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করগত হগব। 

 

( কর্াঃ বসরাজুি ইসিার্ ) 

উপসবচব ( মুদ্রণ ও পবরবহণ ) 

কফান: ৭১৬২১৪২ 
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েণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাগদশ সরকার 

অথ য বিভাে, অথ য মন্ত্রণালয় 

ব্যয় ব্যিস্থাপো-৩ শাখা 

(www.mof.gov.bd) 

েং ০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১২-০১                                              তাবরখ-০১-০১-২০১৯ 

আউটগসাবস যং (Outsourcing) প্রবক্রয়ায় প্রসিা গ্রহণ েীবতমালা, ২০১৮ 

প্রস্তািোাঃ সম্পগদর সগি যাচ্চ ও সগি যাত্তম ব্যিহার বেবিতকরণ এিং স্বেতম সমগয় মােসম্মত প্রসিা ক্রগয়র লগক্ষয সরকার জেস্বাগথ য বেম্নরূপ 

েীবতমালা প্রণয়ে করল, র্থাাঃ- 

১। সংবক্ষি বশগরাোম ও প্রিতযোঃ 

(১) এ েীবতমালা আউটগসাবস যং (Outsourcing) প্রবক্রয়ায় প্রসিা গ্রহণ েীবতমালা, ২০১৮ োগম অবভবহত হগি; 

(২)  আগদশ জাবরর তাবরখ হগত এ েীবতমালা কার্ যকর হগি।  

২। সংজ্াাঃ- বিষয় বকংিা প্রসগঙ্গর পবরপবি প্রকাে বকছু ো থাকগল, এ েীবতমালায়⎯ 

(১) “গসিা ক্রয়কারী” অথ য সরকাবর তহবিগলর অথ য দ্বারা প্রকাে প্রসিা ক্রগয়র জন্য প্রশাসবেক ও আবথ যক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকাে 

ক্রয়কারী; 

(২) “সরকাবর তহবিল” অথ য সরকাবর িাগজট হগত ক্রয়কারীর অনুকূগল িরাদ্দকৃত অথ য, অথিা প্রকাে উন্নয়ে সহগর্ােী িা বিগদশী 

রাষ্ট্র িা সংস্থা কর্তযক সরকাগরর মাধ্যগম ক্রয়কারীর অনুকূগল ন্যস্ত অনুদাে ও ঋণ এিং এ েীবতমালার উগদ্দশ্য পূরণকগে 

সরকাবর, আধা সরকাবর িা প্রকাে আইগের অধীে প্রবতবষ্ঠত প্রকাে সংবিবধিদ্ধ সংস্থার তহবিল; 

(৩) “গসিা সরিরাহকারী” অথ য আউটগসাবস যং এর জন্য বেধ যাবরত প্রসিা সম্পাদগের উগদ্দগশ্য ক্রয়কারীর সাগথ চুবক্ত সম্পাদেকারী 

প্রবতষ্ঠাে অথিা প্রক্ষত্র বিগশগষ প্রসিা প্রদােকারী ব্যবক্ত; 

(৪) ‘‘গসিা প্রদােকরী” অথ য আউগটগসাবস যং এর জন্য বেধ যাবরত প্রসিা সম্পাদগের জন্য চুবক্তিদ্ধ িাংলাগদবশ োেবরক; 

(৫) “আউটগসাবস যং (Outsourcing)” অথ য প্রসিা ক্রয়কারী কর্তযক পািবলক প্রবকউরগমন্ট আইে, ২০০৬ এিং পািবলক 

প্রবকউরগমন্ট বিবধমালা, ২০০৮ অনুসরগণ এ েীবতমালার অধীে প্রসিাক্রয়; 

(৬) “গসিা”  অথ য এ েীবতমালার অধীে আউটগসাবস যং এর জন্য বেধ যাবরত প্রকাে কাজ।  

৩। আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় প্রসিা গ্রহগণর প্রক্ষগত্র অনুসরণীয় বিষয়ািবলাঃ 

(১) আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় প্রসিাগ্রহগণর প্রক্ষগত্র প্রকাে পদ সৃবষ্টর প্রগয়াজে হগি ো এিং প্রকাে পগদর বিপরীগতও এ প্রসিা ক্রয় করা 

র্াগি ো; 

(২) প্রসিা ক্রয়কারী, আউটগসাবস যং এর জন্য বেধ যাবরত প্রসিাসমূহ সম্পাদগের জন্য অথ য বিভাগের সম্মবতক্রগম এ েীবতমালা 

অনুসরণপূি যক প্রসিা গ্রহণ করগি; 

(৩)  রাষ্টীয় বেরাপত্তা, প্রোপেীয়তা ও সরকাবর স্বাথ য বিবিত হওয়ার আশংকা থাগক বকংিা আউটগসাবস যং এর মাধ্যগম প্রসিাগ্রহগণর 

প্রক্ষগত্র দক্ষ িা বিগশষাবয়ত প্রসিা বিবিত হওয়ার ঝুঁবক অবতমাত্রায় বিদ্যমাে, এরুপ প্রসিাসমূহ অথ য বিভাগের সম্মবত সাগপগক্ষ 

আউটগসাবস যং েীবতমালার আওতা িবহভূ যত রাখা র্াগি; 

(৪)   প্রকাে প্রসিা ক্রয়কারীর কার্ যালগয় আউটগসাবস যং এর জন্য, বচবিত প্রকাে প্রসিার প্রক্ষগত্র রাষ্ট্রীয় বেরাপত্তা, প্রোপেীয়তা ও সরকাবর 

স্বাথ য বিবিত হওয়ার আশংকা থাকগল ঐ কার্ যালগয়র সংবিষ্ট প্রসিা অথ য বিভাগের সম্মবত সাগপগক্ষ এ েীবতমালার আওতা 

িবহভূ যত রাখগত হগি; 

(৫) আউটগসাবস যং এর জন্য, বেধ যাবরত প্রসিাসমূগহর তাবলকা, প্রগয়াজেীয় প্রর্াগ্যতা ও অবভজ্তা অনুসরণক্রগম প্রসিাক্রয় করগত 

হগি; 

http://www.mof.gov.bd/
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(৬) আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় প্রসিা প্রদােকারীর শারীবরক সক্ষমতা থাকগত হগি; 

(৭)  প্রসিা ক্রয়কারী আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় প্রসিা গ্রহগণর প্রক্ষগত্র পািবলক প্রবকউরগমন্ট আইে, ২০০৬ এিং পািবলক প্রবকউরগমন্ট 

বিবধমালা, ২০০৮ এর আগলাগক প্রসিা সরিরাহকারী প্রবতষ্ঠাে অথিা প্রসিা প্রদােকারী ব্যবক্ত বেি যাচে করগি; 

(৮)  প্রসিা ক্রয়কারী প্রগয়াজগে, অথ য বিভাগের সম্মবত প্রহণপূি যক প্রসিা সরিরাহকারী প্রবতষ্ঠাে ব্যতীত সরাসবর প্রসিা প্রদােকারীর 

সংগেও প্রসিা ক্রগয়র চুু্বক্ত সম্পাদে করগত পারগি; 

(৯)  সরকাবর তহবিল দ্বারা আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় প্রসিা প্রদােকারীর কযাটােবর, সংখ্যা ও প্রর্াগ্যতা সরকার কর্তযক বেধ যাবরত 

কর্তযপক্ষ বেধ যারণ করগি।  

(১০) আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় প্রসিা প্রদােকারী ব্যবক্তর িয়সসীমা ১৮-৬০ িছর হগি।  

৪।  আউটগসাবস যং প্রসিাসমূগহর তাবলকাাঃ আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় প্রসিা ক্রগয়র জন্য বেধ যাবরত প্রসিাসমূগহর তাবলকা এ েীবতমালার পবরবশষ্ট 

‘ক’ প্রত সংযুক্ত করা হল।  

৫।  প্রসিা সরিরাহকারী প্রবতষ্ঠাগের বেিন্ধে, বেয়ন্ত্রণ ও চুবক্তাঃ 

(১) প্রসিা সরিরাহকারী প্রবতষ্ঠাগের বেিন্ধে, বেয়ন্ত্রণ, লাইগসবসং, বেরীক্ষণ ও ডাটাগিজ প্রণয়ে সংক্রাে কার্ যািবল এিং প্রসিা 

প্রদােকারীর প্রশাসবেক বেয়ন্ত্রণ, প্রবশক্ষণ, বেরাপত্তা, কল্যাণ ও ব্যিস্থাপো সরকার কর্তযক বেধ যাবরত কর্তযপক্ষ সম্পাদে করগি; 

(২) ক্রয়কারীর সাগথ প্রসিা সরিরাহকারীর চুবক্ত সম্পাদে, চুবক্তর প্রময়াদ ও েিায়েসীমা, প্রসিা ক্রয়কারী-প্রসিা সরিরাহকারী 

প্রবতষ্ঠাে-প্রসিা প্রদােকারী সম্পকয, প্রসিা ক্রয়করী-প্রসিা প্রদােকারী সম্পকয, পািবলক প্রবকউগরমন্ট আইে, ২০০৬ ও পািবলক  

প্রবকউরগমন্ট বিবধমালা, ২০০৮ দ্বারা বেধ যাবরত হগি। 

৬।  আউটগসাবস যং প্রসিা ক্রগয়র ব্যয় পবরগশাধাঃ প্রসিা ক্রয়কারী সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাগের িাগজগট “গভৌত প্রসিা (Non-consulting 

Service)” খাগত িরাদ্দ হগত আউটগসাবস যং প্রসিা ক্রগয়র প্রগয়াজেীয় ব্যয় প্রমটাগো র্াগি।  

৭।  আউটগসাবস যং এর মাধ্যগম প্রসিাগ্রহগণর প্রক্ষগত্র অনুসরণীয় আবথ যক বিষয়ািবলাঃ 

(১) আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় সংগৃহীত প্রসিা প্রদােকারীর মাবসক প্রসিামূল্য ও প্রগণাদো এিং প্রসিা সরিরাহকারী প্রবতষ্ঠাগের 

ন্যযেতম কবমশে অথ য বিভাে কর্তযক, সময় সময় জাবরকৃত বেগদ যশো অনুর্ায়ী বেধ যাবরত হগি। প্রসিা ক্রয়কারী কর্তযক প্র াবষত 

বেধ যাবরত প্রসিা ন্টা, প্রসিা প্রদােকারীর প্রসিা সময় বহগসগি বিগিবচত হগি। তগি ক্রয়কারীর চাবহদা প্রমাতাগিক অবতবরক্ত সময় 

প্রসিাদাগে বেগয়াবজত থাকগল চুবক্ত প্রমাতাগিক অবতবরক্ত প্রসিামূল্য প্রগদয় হগি;  

(২)  আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় সংগৃহীত প্রসিা প্রদােকারীর প্রসিামূল্য প্রসিা প্রদােকারীর বেজ োমীয় ব্যাংক বহসাগি প্রসিা ক্রয়কারী 

কর্তযক প্রগদয় হগি।  

৮।  রবহতকরণ ও প্রহিাজতাঃ 

(১) এ েীবতমালা িলিৎ হওয়ার তাবরগখ আউটগসাবস যং এর মাধ্যগম প্রসিাগ্রহণ েীবতমালা, ২০০৮ রবহত হগয়গছ িগল েণ্য হগি; 

(২) উক্তরূপ রবহতকরণ সগেও উক্ত েীবতমালার আওতায় প্রর্ সি কার্ যক্রম বেষ্পন্ন হগয়গছ, তা চুবক্তকালীে সময় পর্ যে িহাল 

থাকগি।  

স্বাক্ষবরত 

০১-০১-২০১৯ 

(আব্দুর রউি তালুকদার) 

অথ য সবচি 
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              “পবরবশষ্ট ক” 

 

আউটগসাবস যং (Outsourcing) প্রবক্রয়ায় প্রসিাগ্রহণ েীবতমালা, ২০১৮ অনুর্ায়ী প্রসিা ক্রগয়র জন্য বেধ যাবরত প্রসিাসমূগহর তাবলকাাঃ 

(১) বেরাপত্তা ও পাহারা (KPI ব্যতীত); 

(২) পবরোর-পবরচ্ছন্নতা এিং িাোে পবরচর্ যা; 

(৩) পবরিহণ প্রসিা; 

(৪) ইগলকবিকযাল, প্রমকাবেকযাল ও কাগঠর কাজ; 

(৫) কুবকং ও ডাইবেং সংক্রাে; 

(৬) প্রহাগস্টল, প্রমসরূম, ক্লাি, প্রপাট যস এিং কমেরুম সংক্রাে; 

(৭) হাউজ বকবপং, প্রকয়ার প্রটবকং এিং হাসপাতাল প্রসিা সংক্রাে; 

(৮) বলিট প্রমইগন্টগেস, পাম্প অপাগরটং, প্রজোগরটর অপাগরটং, প্রমবশে অপাগরটং ও প্রগজক্টর অপাগরটং সংক্রাে; 

(৯) এয়ার কবন্ডশে র্ন্ত্র স্থাপে ও প্রমইগন্টগেস; 

(১০) ডাক বিতরণ সংক্রাে; 

(১১) স্যাবেটাবর ও প্লাববং কাজ; এিং 

(১২) অথ য বিভাে কর্তযক সমগয় সমগয় বেধ যাবরত অন্য প্রর্ প্রকাে প্রসিা। 
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েণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাগদশ সরকার 

অথ য বিভাে, অথ য মন্ত্রণালয় 

ব্যয় ব্যিস্থাপো-৩ শাখা 

(www.mof.gov.bd) 
 

েং-০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১৯-২৫৯                                                              তাবরখ: ১০-০৬-২০১৯ বি: 

  

পবরপত্র 

 

বিষয়: আউটগসাবস যং (Outsourcing) প্রবক্রয়ায় প্রসিাগ্রহণ েীবতমালা, ২০১৮ অনুর্ায়ী প্রসিাক্রগয়র প্রক্ষগত্র প্রসিামূল্য বেধ যারণ।  

আউটগসাবস যং (Outsourcing) প্রবক্রয়ায় প্রসিাগ্রহণ েীবতমালা, ২০১৮ অনুর্ায়ী আউটগসাবস যং প্রসিাক্রগয়র প্রক্ষগত্র উবেবখত শতযািলী 

সাগপগক্ষ জেপ্রবত মাবসক প্রসিামূল্য বেগদ যশক্রগম বেম্নরূগপ বেধ যারণ করা হগলা: 

প্রসিার কযাটােবর ঢাকা প্রমগিাপবলটে এলাকার 

জন্য মাবসক প্রসিামূল্য 

(জেপ্রবত) 

চট্টগ্রাম, খুলো, রাজশাহী, বসগলট, িবরশাল, রংপুর, 

োরায়ণেঞ্জ ও োজীপুর বসট কগপ যাগরশে এিং 

সাভার প্রপৌর এলাকার জন্য মাবসক প্রসিামূল্য 

(জেপ্রবত) 

অন্যান্য স্থাগের জন্য 

মাবসক প্রসিামূল্য 

(জেপ্রবত) 

(১) (২) (৩) (৪) 

কযাটােবর-১ ১৯,১১০/- ১৮,১২০/- ১৭,৬৩০/- 

কযাটােবর-২ ১৮,৬১০/- ১৭,৬২০/- ১৭,১৩০/- 

কযাটােবর-৩ ১৮,২১০/- ১৭,২২০/- ১৬,৭৩০/- 

কযাটােবর-৪ ১৭,৯১০/- ১৬,৯২০/- ১৬,৪৩০/- 

কযাটােবর-৫ ১৭,৬১০/- ১৬,৬২০/- ১৬,১৩০/- 

২। উগেখ্য প্রসিার কযাটােবর-১ িলগত ড্রাইভার (গহভী), সুপারভাইজার, প্রকয়ারগটকার, ওয়াড য মাস্টার, ইগলকবিবশয়াে, বলিট 

প্রমকাবেক, এবস প্রমকাবেক, পাম্প প্রমকাবেক, প্রজোগরটর প্রমকাবেক, অন্যান্য কাবরেবর কাজ সংক্রাে প্রটকবেবশয়াে এিং অনুরূপ কাজ এর 

প্রসিাগক বুঝাগি।  

প্রসিার কযাটেবর-২ িলগত ড্রাইভার (লাইট), স্যাবেটাবর বমবি (প্লাবার বমবি), রাজবমবি (ম্যাসে), কাঠবমবি (কাগপ যন্টার), রং বমবি, 

পাম্প অপাগরটর, এয়ারকবন্ডশে অপাগরটর, প্রজোগরটর অপাগরটর, ওয়ারম্যাে, ওগয়ল্ডার, বমটার বরডার এিং অনুরূপ কাজ এর প্রসিাগক 

বুঝাগি। 

প্রসিার কযাটােবর-৩ িলগত সহকারী ইবঞ্জে প্রমকাবেক, প্রটন্ডল, বগ্রজার, প্রটইলর, ডুবুবর এিং অনুরূপ কাজ এর প্রসিাগক বুঝাগি।  

প্রসিার কযাটেবর-৪ িলগত লবি অপাগরটর, িরাশ জমাদার, সহকারী ইগলকবিবশয়াে, শুকােী, িাবুবচ য (কুক), োগড যোর 

(িাোেকমী), দক্ষ শ্রবমক এিং অনুরূপ কাজ এর প্রসিাগক বুঝাগি।  

প্রসিার কযাটােবর-৫ িলগত বসবকউবরট োড য (বেরাপত্তা প্রহরী), বক্লোর (পবরচ্ছন্নতাকমী), সহকারী োগড যোর, ইগলকবিকযাল 

প্রহলপার, কাগপ যন্টার (কাঠবমবি) প্রহলপার, স্যাবেটাবর প্রহলপার, পাম্প প্রহলপার, োবড়র প্রহলপার, এবস প্রমকাবেক প্রহলপার, প্রচৌবকদার, ল্যাি 

এগটেগডন্ট, ওট এগটেগডন্ট, ইমাগজযবস এগটেগডন্ট, প্রেচার প্রিয়ারার, ওয়াড য িয়, আয়া, সহকারী িাবুবচ য, বলিটম্যাে, লাইেম্যাে, িরাশ, 

লের, ম্যাসে প্রহলপার, ম্যাগসঞ্জার, মশালবচ, এবেম্যাল এগটেগডন্ট, প্রেষ্ট হাউস এগটেগডন্ট, প্রহাগস্টল এগটেগডন্ট, প্রডাম, িাইন্ডার, অদক্ষ 

শ্রবমক এিং অনুরূপ কাজ এর প্রসিাগক বুঝাগি। 
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৩। উবেবখত প্রসিামূল্য বেধ যারগণর প্রক্ষগত্র সমপর্ যাগয়র কম যচারীগদর মাবসক প্রারবিক মূল প্রিতে, িাবড় ভাড়া ভাতা ও বচবকৎসা ভাতা 

বিগিচোয় প্রেওয়া হগয়গছ। এছাড়াও িাৎসবরক দুট উৎসি ভাতা ও েিিষ য ভাতা প্রর্াে কগর মাবসক প্রাপ্যতা বেণ যয়পূি যক প্রস্তাবিত মাবসক 

প্রসিামূল্য বেধ যারণ করা হগয়গছ। প্রস কারগণ আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় বেগয়াবজত কমীেণ পৃথকভাগি উৎসি প্রগণাদো ও েিিষ য প্রগণাদো প্রাপ্য 

হগিে ো। 

৪। প্রগর্াজয শতযািলী: 

(১) আউটগসাবস যং প্রবক্রয়ায় প্রসিা প্রদােকারীর প্রসিামূল্য প্রসিা প্রদােকারীর বেজ োমীয় ব্যাংক বহসাগি প্রসিা ক্রয়কারী কর্তযক 

প্রগদয় হগি; 

(২) প্রকিলমাত্র োবড় চালকেগণর অবতবরক্ত কাগজর প্রসিা ক্রগয়র প্রক্ষগত্র প্রবত ন্টা অবতবরক্ত প্রসিার জন্য ৮০/- টাকা বহগসগি 

অবতবরক্ত প্রসিামূল্য প্রদাে করা র্াগি, তগি সািাবহক ও সরকাবর ছুটর বদেসহ প্রকৃত কাগজর বভবত্তগত মাবসক সগি যাচ্চ ১০০ 

 ন্টার প্রিবশ অবতবরক্ত প্রসিামূল্য প্রগদয় হগি ো; 

(৩) উক্ত প্রসিামূগল্যর হার অবিলগব কার্ যকর হগি।  

 

স্বাক্ষবরত 

১০-৬-১৯ 

 (সুগলখা রাণী িসু) 

যুগ্ম-সবচি 

প্রিাে-৯৫৬৯৯৫১ 

E-mail: 

sulekhar@finance.gov.bd 
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(একই নম্বর ও তাবরগখর স্থিাবভবষক্ত) 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংিাগেে সরকার 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে  

সওব্য-২ অবিোখা 

www.mopa.gov.bd 

নম্বর-০৫.০০.০০০০.১৫১.২৮.০০৪.১৭-১৭৭   তাবরখ: 

২৬ ভাদ্র ১৪২৫

১০ কসগেম্বর ২০১৮
  

পবরপত্র 

ববষে : সকি র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/অবিেপ্তর/েপ্তর/সংস্থার তথ্য-প্রযুবক্ত সার্গ্রী TO&E ববহর্ভ যত রাখা সংক্রান্ত।  

সকি র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/অবিেপ্তর/েপ্তর/সংস্থার বনম্নববণ যত তথ্য-প্রযুবক্ত সার্গ্রী বনগম্নাক্ত েগতয TO&E ববহর্ভ যত রাখা হগিা: 

 

ক্রবর্ক নং তথ্য-প্রযুবক্ত সার্গ্রীর নার্ 

০১. কবম্পউোর (গডেেপ/ল্যাপেপ) 

০২. বপ্রিার 

০৩. েোনার 

০৪. র্াবিবর্বডো প্রগজক্টর 

০৫. রাউোর 

০৬. কনেওোকয সুইচ 

০৭. কনেওোকয করক 

০৮. বভবডও কনফাগরবসং বসগস্টর্ 

০৯. আইবপ কফান 

 

েতয :  

      উবেবখত তথ্য-প্রযুবক্ত সার্গ্রী ক্রে / সংগ্রগহর কক্ষগত্র সরকাবর ক্রে সংক্রান্ত আবে যক বববি-ববিান অনুসরণ করগত হগব। 

 

 

স্বাক্ষবরত 

২৬-১১-১৮ 

(উম্মুি হােনা) 

অবতবরক্ত সবচব (সওব্য) 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mopa.gov.bd/
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(একই তাবরখ ও স্মারগক প্রবতস্থাবপত) 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংিাগেে সরকার  

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে  

সওব্য-২ োখা 

www.mopa.gov.bd 

 

নম্বর-০৫.০০.০০০০.১৫১.২৮.০০৪.১৭.১৩৮ 
 

তাবরখ: 

১ ভাদ্র ১৪২৯ 

১৬ আগস্ট ২০২২ 

 

প্রজ্ঞাপন 

 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের ২৩ কর্, ২০১৭ বি. তাবরগখর ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৫.০০৪.১৭-৯২ নম্বর স্মারগকর 

অনুবৃবিক্রগর্ সকি র্ন্ত্রণািে/ববভাগ এবং েপ্তর/পবরেপ্তর ও অিস্তন অবফসমূগহর টিওএন্ডই হািনাগােকরগণর িগক্ষে 

বনম্নরূপভাগব একটি স্থােী কবর্টি গঠন করা হগিা: 

 

০১.  অবতবরক্ত সবচব (সওব্য), জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে   সভাপবত 

০২.  যুগ্মসবচব (বববি), জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে সেস্য 

০৩.  অে য ববভাগগর সংবিষ্ট একজন যুগ্মসবচব সেস্য 

০৪.  যুগ্মসবচব (সওব্য অনুববভাগগর সংবিষ্ট অবিোখা) সেস্য 

০৫.  প্রোসবনক র্ন্ত্রণািে/ববভাগগর সংবিষ্ট একজন যুগ্মসবচব সেস্য 

০৬.  সংবিষ্ট অবিেপ্তর/েপ্তর/সংস্থা/প্রবতষ্ঠাগনর োবেত্বপ্রাপ্ত কর্ যকতযা সেস্য 

০৭.  উপসবচব/বসবনের সহকারী সবচব (সওব্য অনুববভাগগর সংবিষ্ট োখা) সেস্য সবচব 

 

কবর্টির কার্ যপবরবি:  

 

০১। প্রচবিত আইন ও বববি অনুসরণ কগর সকি র্ন্ত্রণািে/ববভাগ/অবিেপ্তর/েপ্তর/সংস্থার ববদ্যর্ান টিওএন্ডই 

যুগগাপগর্াগী ও হািনাগাে করার ব্যবস্থা গ্রহণ।  

 

০২। কবর্টি প্রগোজনগবাগি সংবিষ্ট ককান কর্ যকতযাগক সেস্য বহগসগব ককা-অে করগত পারগব। 

 

 

                রাষ্ট্রপবতর আগেেক্রগর্ 

 

 

 

পুবে যো আক্তার  

    উপসবচব  

      কফান: ২২৩৩৫৩৮০৪ 

ইগর্ইি: om2@mopa.gov.bd 
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নম্বর-০৫.০০.০০০০.১৫১.২৮.০০৪.১৭.১৩৮/১ (১৫৮) 
 

তাবরখ: 

১ ভাদ্র ১৪২৯ 

১৬ আগস্ট ২০২২ 

 

সেে অবগবত ও প্রগর়্াজনীর়্ ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য অনুবিবপ কপ্ররণ করা হগিা (গজেষ্ঠতার ক্রর্ানুসাগর নে): 

 

১) র্বন্ত্রপবরষে সবচব, র্বন্ত্রপবরষে ববভাগ/প্রিানর্ন্ত্রীর মুখ্য সবচব, প্রিানর্ন্ত্রীর কার্ যািে।  

২) বসবনের সবচব/সবচব................................................................. র্ন্ত্রণািে/ববভাগ (সকি)।  

৩) অবতবরক্ত সবচব (প্রোসন/এবপবড/বসবপটি/বববি/সওব্য/শৃঙ্খিা ও তেন্ত/সংোর ও গগবষণা/আইন), জনপ্রোসন 

র্ন্ত্রণািে।  

৪) অবতবরক্ত সবচব (সকি অবিোখা), জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে।  

৫) যুগ্মসবচব (সকি), জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে।  

৬) যুগ্মসবচব (অবতবরক্ত োবেত্ব), কিাক প্রোসন কবম্পউোর ককন্দ্র (বপএবসবস), জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে। (জনপ্রোসন 

র্ন্ত্রণািগের ওগেবসাইগে প্রেে যগনর অনুগরািসহ)।  

৭) র্াননীে প্রবতর্ন্ত্রীর একান্ত সবচব, র্াননীে প্রবতর্ন্ত্রীর েপ্তর, জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে (র্াননীে প্রবতর্ন্ত্রীর সেে 

অবগবতর জন্য)।  

৮) উপসবচব (সকি), জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে।  

৯) বসবনের সবচগবর একান্ত সবচব, বসবনের সবচগবর েপ্তর, জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে (বসবনের সবচব র্গহােগের সেে 

অবগবতর জন্য)।  

১০) বসবনের সহকারী সবচব (সকি), জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে।  

১১) উপপবরচািক, বাংিাগেে ফরর্ ও প্রকােনা অবফস, কতজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি কগগজগের পরবতী সংখ্যাে 

প্রকাগের অনুগরািসহ)। 
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৬. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর আওতািীন বববভন্ন োখার কার্ যবিন 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংিাগেে সরকার 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-২ োখা 

www.mopa.gov.bd 
 

অবফস আগেে 

 

জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািগের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর সকি োখার র্ন্ত্রণািে/ববভাগবভবিক কার্ যবিন বনম্নরূপ পুনবব যন্যাস করা হগিা: 

 

োখা র্ন্ত্রণািে/ববভাগ 

সওব্য-১ (১) ববদুেৎ, জ্বািাবন ও খবনজ সম্পে র্ন্ত্রণািে 

     (ক) ববদুেৎ ববভাগ 

     (খ) জ্বািাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ 

(২) গৃহােন ও গণপূতয র্ন্ত্রণািে 

(৩) কবসার্বরক ববর্ান পবরবহণ ও পর্ যেন র্ন্ত্রণািে 

(৪) পবরগবে, বন ও জিবায়ু পবরবতযন র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-২ (১) রাষ্ট্রপবতর কার্ যািে 

    (ক) জন ববভাগ 

    (খ) আপন ববভাগ 

(২) প্রিানর্ন্ত্রীর কার্ যািে 

(৩) র্বন্ত্রপবরষে ববভাগ 

(৪) জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে 

(৫) বাংিাগেে সরকারী কর্ য কবর্েন সবচবািে 

সওব্য-৩ (১) অে য র্ন্ত্রণািে 

    (ক) অে য ববভাগ 

    (খ) অভেন্তরীণ সম্পে ববভাগ 

    (গ) অে যননবতক সম্পকয ববভাগ 

    ( ) আবে যক প্রবতষ্ঠান ববভাগ 

(২) ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-৪ (১) পবরকেনা র্ন্ত্রণািে 

    (ক) পবরকেনা ববভাগ 

    (খ) পবরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ববভাগ 

    (গ) বাস্তবােন পবরবীক্ষণ ও মূল্যােণ ববভাগ 

(২) যুব ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণািে 

(৩) প্রবাসী কল্যাণ ও তবগেবেক কর্ যসংস্থান র্ন্ত্রণািে 

(৪) ের্ ও কর্ যসংস্থান র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-৫ (১) আইন, ববচার ও সংসে ববষেক র্ন্ত্রণািে 

     (ক) আইন ও ববচার ববভাগ 

     (খ) কিবজসগিটিভ ও সংসে ববষেক ববভাগ 

(২) স্থানীে সরকার, পেী উন্নেন ও সর্বাে র্ন্ত্রণািে 

     (ক) স্থানীে সরকার ববভাগ 

     (খ) পেী উন্নেন ও সর্বাে ববভাগ 

সওব্য-৬ (১) র্ােবর্ক ও উচ্চ বেক্ষা ববভাগ 

(২) ির্ য ববষেক র্ন্ত্রণািে 
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সওব্য-৭ (১) খাদ্য র্ন্ত্রণািে 

(২) দুগর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণািে  

(৩) ডাক, কেবিগর্াগাগর্াগ ও তথ্যপ্রযুবক্ত র্ন্ত্রণািে 

     (ক) ডাক ও কেবিগর্াগাগর্াগ ববভাগ 

     (খ) তথ্য ও কর্াগাগর্াগ প্রযুবক্ত ববভাগ 

(৩) র্ভবর্ র্ন্ত্রণািে 

(৪) সংস্কৃবত ববষেক র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-৮ (১) র্ৎস্য ও প্রাবণসম্পে র্ন্ত্রণািে 

(২) পাবন সম্পে র্ন্ত্রণািে 

(৩) কৃবষ র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-৯ (১) সড়ক পবরবহণ ও কসতু র্ন্ত্রণািে 

     (ক) সড়ক পবরবহণ ও র্হাসড়ক ববভাগ 

     (খ) কসতু ববভাগ 

(২) কনৌপবরবহন র্ন্ত্রণািে 

(৩) তথ্য র্ন্ত্রণািে 

(৪) করিপে র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-১০ (১) স্বাস্থে ও পবরবার কল্যাণ র্ন্ত্র ণািে 

     (ক) স্বাস্থে কসবা ববভাগ 

     (খ) স্বাস্থে বেক্ষা ও পবরবার কল্যাণ ববভাগ 

(২) র্বহিা ও বেশু ববষেক র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-১১ (১) বেে র্ন্ত্রণািে 

(২) বস্ত্র ও পাে র্ন্ত্রণািে 

(৩) বাবণজে র্ন্ত্রণািে 

(৪) পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণািে 

সওব্য-১২ (১) প্রবতরক্ষা র্ন্ত্রণািে 

(২) স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণািে 

     (ক) জনবনরাপিা ববভাগ 

     (খ) সুরক্ষা কসবা ববভাগ 

সওব্য-১৩ (১) কবরগবর ও র্াদ্রাসা বেক্ষা ববভাগ 

(২) পাব যতে চট্টগ্রার্ ববষেক র্ন্ত্রণািে 

(৩) বনব যাচন কবর্েন সবচবািে 

সওব্য-১৪ (১) প্রােবর্ক ও গণবেক্ষা র্ন্ত্রণািে 

(২) মুবক্তযুদ্ধ ববষেক র্ন্ত্রণািে 

(৩) সর্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণািে 

 

 

স্বাক্ষবরত 
 

পুবে যো আক্তার 

উপসবচব 

ইিারকর্ঃ ৩২৬ 
 

 

সেে অবগবত ও প্রগোজনীে কার্ যাগে য অনুবিবপ কপ্ররণ করা হগিা: 

০১। বসবনের সবচব/সবচব-------------------------- (সকি) র্ন্ত্রণািে/ববভাগ, বাংিাগেে সবচবািে, ঢাকা। 

০২। অবতবরক্ত সবচব, জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে, বাংিাগেে সবচবািে, ঢাকা। 

০৩। অবতবরক্ত সবচব (প্রোসন / বনগোগ, পগোন্নবত ও কপ্রষণ / সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা/সংোর ও গগবষণা / বববি / কোবরোর প্ল্োবনং ও 

প্রবেক্ষণ / শৃঙ্খিা ও তেন্ত / আইন), জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে, বাংিাগেে সবচবািে, ঢাকা 

০৪। উপসবচব (প্রোসন-১ োখা),জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে।  

০৫। সবচগবর একান্ত সবচব, জনপ্রোসন র্ন্ত্রণািে (সবচব র্গহােগের সেে অবগবতর জন্য) 

০৬। অবফস কবপ/গাড য ফাইি।   
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