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pশাসন o সমnয় anিবভাগ
১.

aথর্ িবভােগর সকল pশাসিনক িবষয়ািদ।

২. aথর্ িবভােগর কমর্কােন্ডর সািবর্ক সমnয় o তদারিক িনি তকরণ।
৩. aথর্ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ পিরদpেরর পদ সৃজন, asায়ী পদ সংরkণ eবং asায়ী পদেক sায়ী পদ
rপাnর সংkাn যাবতীয় কাযর্ািদ।
৪. aিধদpর/ পিরদpেরর ১ম ে ণীর aিফসার পেদ িনেয়াগ, েজয্ তা িনধর্ারণ, sায়ীকরণ, পেদাnিত, দkতা- বাঁধ aিতkম
iতয্ািদ যাবতীয় কাযর্াবলী।
৫. কমর্কতর্ােদর পদ sাপন o বদিল।
৬. িব.িস.eস (িহসাব o িনরীkা) কয্াডােরর pশাসন সmিকর্ত কাযর্ািদ।
৭. uচ্চপদs কমর্কতর্ােদর িবিভn সমnয় সভার সািচিবক সহায়তা pদান।
৮. uচ্চতর িশkা/ pিশkণ লােভর জn কমর্চারী eবং কমর্কতর্াবৃnেক anমিত pদান সংkাn িবষয়ািদ।
৯. চাকির হেত সামিয়ক বরখাsকরণ, শািs pদান eবং শািsমূলক িবষয়ািদ সmেকর্ বয্বsা gহণ।
১০. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্ােদর চলিত দািয়t/ aিতিরk দািয়t pদােনর বয্বsাকরণ।
১১. aথর্ িবভােগর ঊধব্র্তন িনরাপtা কমর্কতর্া িহসােব দািয়t পালন।
১২. aথর্ িবভাগ eবং eর aধীনs দpেরর বােজট pণয়ন o বয্য় িনয়ntণ eবং মধয্েময়াদী বােজট pণয়ন।
১৩. মntী/ pিতমntীর ঐিচ্ছক তহিবেলর মঞ্জুরীপt সংkাn কাযর্াবলী।
১৪. aথর্ িবভাগ সmিকর্ত জাতীয় সংসদ িবষয়ক কাযর্াবলী।
১৫. পাবিলক eকাuন্টস কিমিটর sপািরশ বাsবায়ন।
১৬. aথর্ িবভােগর aিন n িবষয়সমূহ সিচব মেহাদয়েক aবিহতকরণ।
১৭. aথর্ িবভােগর িবিভn anিবভােগর মেধয্ যথাযথ সমnয় সাধন।
১৮. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর িবিভn েসবা সরবরাহ সংkাn কাযর্াবলী।
১৯. aথর্ িবভােগর kয় eবং কনেডমেনশন সংkাn কাযর্াবলী।
২০. তথয্ aিধকার আiেনর আoতায় িবিভn কাযর্kম gহণ eবং দািয়tpাp কমর্কতর্ার কাযর্kম তttাবধান।
২১. িবিভn সূেt pাp aিভেযাগসমূেহর িন িtকরণ।
২২. িবিভn pিত ােনর পিরচালনা পষর্েদ/ িবভাগীয় পেদাnিত কিমিটেত/ আnঃমntণালয় সভা/ কিমিটেত aথর্ িবভােগর
pিতিনিধ মেনানয়ন করা।
২৩. aথর্ িবভােগর েকাটর্ েকiস সংkাn িবষয়ািদ।
২৪. aথর্ িবভােগ িডিজটাল ফাiিলং সংkাn িবষয়ািদ।
২৫. aথর্ িবভােগর কাযর্বন্টন তািলকা pণয়ন o পুনিবর্nাস।
২৬. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্ােদর pশাসিনক o আিথর্ক kমতা aপর্ণ আেদশ পুনিবর্nাস।
২৭. aথর্ িবভােগর i- বুক হালনাগাদকরণ।
২৮. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর

aথর্ িবভােগর কাযর্বন্টন তািলকা • 1

pশাসন aিধশাখা
pশাসন- ১ শাখা
১.

aথর্ িবভােগর সমnয় সংkাn কাজ।

২. aথর্ িবভােগর সমnয় সভা সংkাn কাযর্াবলী।
৩. aথর্ িবভাগ o aধীনs দpর/ aিধদpর/ পিরদpর/ সংsাসমূেহর মািসক কমর্কােন্ডর oপর pিতেবদন pstতকরণ o
মিntপিরষদ িবভােগ েpরণ।
৪. মিntপিরষদ কতৃক
র্ গৃহীত িসdােnর বাsবায়ন agগিতর pিতেবদন pstতপূবর্ক মিntপিরষদ িবভােগ েpরণ।
৫. pধানমntীর কাযর্ালয়, মিntপিরষদ িবভাগ, জনpশাসন মntণালয় o anাn মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp সাধারণ
আেদশ/ সাkর্লার পৃ াঙ্কন।
৬. aথর্ মntণালয় সংkাn sায়ী কিমিটর সভা an ান সংkাn কাযর্ািদ।
৭. মntী/ pিতমntীর ঐিচ্ছক তহিবেলর মঞ্জুরীপt সংkাn কাযর্াবলী।
৮. aথর্ িবভাগ সmিকর্ত জাতীয় সংসদ িবষয়ক কাযর্াবলী eবং কাuিnল aিফসােরর কাযর্kম সmাদন।
৯. তথয্ aিধকার আiেনর আoতায় িবিভn কাযর্kম gহণ eবং দািয়tpাp কমর্কতর্ার কাযর্kম সmাদন।
১০. িবিভn সূেt pাp aিভেযাগসমূেহর িন িtকরণ।
১১. সিচবালেয় পিরচয়পt সংkাn কাযর্াবলী।
১২. aথর্ মntণালয় সংkাn জাতীয় সংসেদর sায়ী কিমিটেত গৃহীত িসdাnসমূহ বাsবায়েন সমnয় সাধন।
১৩. িবিভn anিবভােগর aিন n িবষয়সমূহ সিচব মেহাদেয়র িনকট uপsাপন।
১৪. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pশাসন- ২ শাখা
১.

বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক পেদ িনেয়াগ সংkাn কাযর্kম।

২. িনরীkা o িহসাব িবভােগর কমর্কতর্ােদর িনেয়াগ, িশkা, েpষণ o বিহঃ বাংলােদশ ছুিট, পেদাnিত, aবসর ভাতা মঞ্জুরী,
িবভাগীয় মামলা eবং aিভেযাগ সংkাn কাযর্kম।
৩. নতুন পদ সৃি , asায়ীভােব সৃ পদসমূহ সংরkণ, পদ sায়ীকরণ o িনেয়াগ িবিধ সংেশাধন সংkাn কাযর্kম।
৪. aেঘািষত কমর্চারী িনেয়ােগর ছাড়পt pদান সংkাn কাযর্kম।
৫. মহা িহসাব িনরীkক o তাঁর aধীনs দpর/ পিরদpর সমূেহর কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর গৃহিনমর্াণ o মটর সাiেকল
aিgম ঋণ মঞ্জুরী eবং িজিপeফ ৪থর্ িকিsর aিgেমর আেবদন সংkাn কাযর্kম।
৬. িবিসeস (িনরীkা o িহসাব) কয্াডােরর কমর্কতর্ােদর জn পাবিলক সািভর্স কিমশন কতৃক
র্ আেয়ািজত িসিনয়র েsল
পরীkার িসেলবাস pণয়ন সংkাn কাযর্kম।
৭. িসeন্ডeিজ কাযর্ালয় কতৃক
র্ গৃহীত pকlসমূহ।
৮. কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর সাহাযয্ মঞ্জুরী o সরকাির পাoনািদ মokফ aেবদন সংkাn।
৯. িসeন্ডeিজ o িসিজe কাযর্ালেয়র গাড়ী kয়/ aেকেজা েঘাষণা সংkাn কাযর্kম।
১০. মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক o তার aিধনs কাযর্ালেয়র কমর্কতর্ােদর aিফস o বাসভবেন েটিলেফান সংেযাগ
সংkাn কাযর্াবলী eবং িসeন্ড eিজ কাযর্ালেয়র বাড়ী/ aিফস ভাড়া সংkাn কাযর্kম।
১১. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pশাসন- ৩ শাখা
১.

মাননীয় aথর্মntী িবেদেশ মেণর আিথর্ক আেদশ জাির সংkাn।

২. aথর্ িবভােগর pথম ে ণীর কমর্কতর্াগেণর যাবতীয় pশাসিনক িবষয়ািদ।
৩. aথর্ িবভােগ কমর্রত িবিভn কয্াডারভুk কমর্কতর্ােদর pশাসিনক িবষয়ািদ সংিশ মntণালয়/ িবভােগ েpরণ।
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৪. aথর্ িবভােগর পদ সৃজন/ সংরkণ/ sায়ীকরণ সংkাn কাযর্ািদ।
৫. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্াগেণর িবভাগীয় পরীkা সংkাn িবষয়ািদ।
৬. uচ্চতর িশkা/ pিশkণ লােভর জn কমর্চারী eবং কমর্কতর্াবৃnেক anমিত pদান সংkাn িবষয়ািদ।
৭. aথর্ িবভােগর কাযর্বন্টন তািলকা pণয়ন o পুনিবর্nাস।
৮. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্াগেণর pশাসিনক o আিথর্ক kমতা aপর্ণােদশ পুনিবর্nাস।
৯. িবিভn সংsার পিরচালনা পষর্েদ/ িবভাগীয় পেদাnিত কিমিটেত/ আnঃমntণালয় সভায়/ িবিভn কিমিটেত aথর্ িবভােগর
pিতিনিধ মেনানয়ন।
১০. aথর্ িবভােগ িডিজটাল ফাiিলং সংkাn িবষয়ািদ।
১১. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pশাসন- ৪ শাখা
১.

aথর্ িবভােগর (িহসাব েকাষসহ) আoতাধীন সকল ২য়, ৩য় o ৪থর্ ে ণীর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর যাবতীয় pশাসিনক
কাযর্ািদ (িনেয়াগ/ বদিল/ পেদাnিত/ পদ সৃজন/ পদ সংরkণ/ sায়ীকরণ/ চাkির বিহ সংরkণ/ বািষর্ক েবতন বৃিd/ টাiম
েsল/ িসেলকশন েgড/ েবতন ৈবষময্ সমতাকরণ/ ভিবষয্ তহিবল মঞ্জুরী/ aিgম মঞ্জুরী/ ািn িবেনাদন/ ছুিট মঞ্জুর/
েপনশন/ িবভাগীয় শািsমূলক বয্বsা/ বািষর্ক েগাপনীয় pিতেবদন সংরkণ iতয্ািদ)।

২. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর গৃহ িনমর্াণ aিgম, মটর সাiেকল aিgম, বাiসাiেকল aিgম মঞ্জুরী সংkাn
কাযর্াবলী।
৩. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর বােজট সmানী মঞ্জুরী সংkাn কাযর্াবলী।
৪. aথর্ িবভােগর েকাটাভুk e,িব,িস ে ণীর বাসা বরাd সংkাn কাযর্াবলী।
৫. aথর্ িবভােগর gহণ o েpরণ iuিনেটর যাবতীয় কাযর্ সmাদন।
৬. aথর্ িবভােগর িনরাপtা িবধান িনি তকরণ।
৭. aথর্ িবভােগর কলয্াণ কমর্কতর্ার যাবতীয় কাজ সmাদন।
৮. aথর্ িবভােগর কাযর্ unয়ন িটেমর সািচিবক দািয়t পালন।
৯. aথর্ িবভােগর i- বুক হালনাগাদকরণ।
১০. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pশাসন- ৫ শাখা
১.

বাংলােদশ সরকােরর িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং aধীনs aিফসসমূহ o sানীয় সরকার pিত ান eবং িবিধবd
সংsার oপর মহা- িহসাব িনরীkক o িনয়ntক কতৃক
র্ pণীত aিডট িরেপাটর্ সংসেদ েপশ সmিকর্ত কাযর্াবলী।

২. িবিভn মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp সংিবিধবd aিডট আপিtর ে ণীিবnাসকৃত ষাnািসক সমিnত pিতেবদন
pধানমntীর কাযর্ালেয় েpরণ সmিকর্ত কাযর্াবলী।
৩. pধানমntীর কাযর্ালেয় েpিরতবয্ সমিnত pিতেবদেন anভুর্k করার জn aথর্ িবভােগর pিতেবদন pণয়ন সmিকর্ত
কাযর্াবলী।
৪. সরকাির aিডট আপিtসমূহ িন িtকেl pেয়াজনীয় িনেদর্শনা জাির সংkাn কাজ।
৫. বাংলােদশ দূতাবাস, িমশন o িবেদেশ aবিsত aিফসসমূেহর aিডট িরেপাটর্ িন িtর লেkয্ pেয়াজনীয় েযাগােযাগ
রkা করা।
৬. grtপূণর্ আিথর্ক aিনয়ম সংkাn িবেশষ aিডট িরেপাটর্ সংkাn pাসংিগক কাজ সmাদন।
৭. aিডট িরেপাটর্ সংkাn িবিভn ধরেণর সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ বাsবায়ন।
৮. সংি pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্াগেণর aিফস হেত pাp িবিভn মntণালয়/ িবভাগ কতৃক
র্ aিনয়িমত খরেচর িবল পাশ
সংkাn pিতেবদেনর oপর বয্বsা gহণ।
৯. pধানমntীর কাযর্ালেয় েpরেণর জn aথর্ িবভােগর aধীনs দpর/ সংsার সংিবিধবd aিডট আপিt/ িন িt সংkাn
ষাnািষক pিতেবদন pণয়ন।
১০. ৈবেদিশক সাহাযয্পু pকl aিডট aিধদpর হেত pাp আপিtসমূেহর oপর গৃহীত কাযর্kেমর agগিত পযর্ােলাচনা।
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১১. পাবিলক eকাuন্টস কিমিটর গঠন সংkাn কাযর্াবলী।
১২. aথর্ িবভােগর aধীনs sায়tশািসত o আধা- sায়tশািসত সংsাসমূহ সmেকর্ পাবিলক eকাuন্টস কিমিটর sপািরশ
বাsবায়ন সংkাn িবষয়ািদ।
১৩. aথর্ িবভােগর aধীনs িবিধবd সংsাসমূহ সmেn পাবিলক eকাuন্টস কিমিটর sপািরশ বাsবায়ন সংkাn কাজ।
১৪. পাবিলক eকাuন্টস কিমিটেত আেলাচনার জn aথর্ িবভােগর aধীনs িবিধবd সংsাসমূেহর aিডট আপিtর জবাব
সংgহ o সমnয় সাধন।
১৫. জাতীয় সংসেদর সরকাির pিত ান সmিকর্ত sায়ী কিমিট সংkাn কাযর্াবলী।
১৬. জাতীয় সংসেদর সরকাির pিত ান কিমিটর pিতেবদন/ sপািরশ বাsবায়নকেl কাযর্পt pণয়ন।
১৭. anিমত িহসাব সmিকর্ত sায়ী কিমিটর সভার কাযর্kেমর oপর বয্বsা gহণ।
১৮. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pশাসন- ৬ শাখা
১.

aথর্ িবভােগ বয্বহােরর জn যাবতীয় আসবাবপt/ েsশনাির dবয্ািদ/ কিmuটার/ যানবাহন সংgহ, kয়, িবতরণ o
সংরkণ eবং jালানী িবল পিরেশাধ।

২. aথর্ িবভােগর িবিভn সভা/ সেmলেন আপয্ায়ন/ েভাজসভা aেয়াজন সংkাn বয্বsা gহণ/ িবল পিরেশাধ o anাn
আnষিঙ্গক কাযর্ািদ সmn করা।
৩. aথর্ িবভােগর ৪থর্ ে ণীর কমর্চারীেদর জn েপাষাক- পিরচ্ছদ সরবরাহ eবং e সংkাn যাবতীয় কাজ সmn করা।
৪. aথর্ িবভােগর দরপt কিমিটর সািচিবক দািয়t পালন।
৫. aথর্ িবভােগর কনেডমেনশন কিমিটর সািচিবক দািয়t পালন।
৬. িবিভn দpর/ সংsার সােথ েযাগােযাগ/ েpিরত কাডর্ িবতরণ/ সমnয় সাধন/ pেটাকল সংkাn কাযর্াবলী।
৭. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্ােদর দাpিরক o আবািসক েটিলেফান মঞ্জুরী খাত পিরবতর্ন, sানাnর িবল পিরেশাধ সংkাn
কাযর্াবলী সmাদন করা।
৮. aথর্ িবভােগর ঊধব্র্তন কমর্কতর্ােদর দাpিরক কােজর sিবধার জn iন্টারকম েটিলেফান sাপন o রkণােবkণ সংkাn
কাযর্াবলী।
৯. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

িহসাব েকাষ
১.

aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর েবতন o ভাতা িবল pণয়ন o pিkয়াকরণ।

২. কয্াশ বi রkণােবkণ।
৩. িজিপ ফান্ড eবং গৃহ িনমর্াণ, েমাটরগাড়ী, েমাটর সাiেকল, বাi সাiেকল, কিmuটার kেয়র জn ঋণ aিgেমর িবল
pstতকরণ o পিরেশাধকরণ।
৪. eিজ aিফস েথেক আদায় o খরেচর িনরীkার পূণর্ িববরণ সংgহ o সংরkণ করা।
৫. কমর্চারীগেণর েবতন বিহ তদn o পরীkাকরণ।
৬. নন- েগেজেটড কমর্চারীগেণর তদnসহ েশষ েবতেনর pতয্য়ন পt pদান করা।
৭. নন- েগেজেটড কমর্চারীগেণর ছুিটর িরেপাটর্ ৈতরী o pদান করা।
৮. কমর্চারীগণ িবনা েবতেন aিজর্ত ছুিটেত থাকেল পরবতর্ী বিধর্ত েবতন িনধর্ারণ করা।
৯. িসেলকশন েgড/ টাiম েsল pদােনর েkেt সািভর্সবুক পরীkা o িনধর্ারেণর ফরম পরীkাকরণ।
১০. েপনশন সংkাn যাবতীয় িবল pিkয়াকরণ।
১১. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

aথর্ িবভােগর কাযর্বন্টন তািলকা • 4

আiন aিধশাখা
আiন েকাষ- ১
১.

রাTপিতর কাযর্ালয়, pধানমntীর কাযর্ালয়, মিntপিরষদ িবভাগ, জনpশাসন মntণালয়, বাংলােদশ সরকাির কমর্কিমশন,
aথর্ মntণালয়, sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয়, বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয়, খাদয্ o dেযর্াগ
বয্বsাপনা মntণালয়, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, পররাT মntণালয়, পিরেবশ o বন মntণালয়, pিতরkা মntণালয়,
গৃহায়ন o গণপূতর্ মntণালয়, বািণজয্ মntণালয়, িবdয্ৎ, jালানী o খিনজ সmদ মntণালয়, েবসামিরক িবমান পিরবহন
o পযর্টন মntণালয়, ভূিম মntণালয়, িশkা মntণালয়, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, sরাT মntণালয়, পাবর্তয্ চTগাম
িবষয়ক মntণালয়, মুিkযুd িবষয়ক মntণালয় o তdসংযুk দpর, aিধদpর, পিরদpর, রাTায়t pিত ানসমূহেক পk
কের দােয়রকৃত রীট মামলাসমূেহর আরিজ eবং uk রীট হেত udূত আপীল মামলাসমূেহর oপর যথাkেম সংি
শাখা কতৃক
র্ pstতকৃত জবাব/ তথয্ িববরণী eবং আপীল gাuন্ডস সংgহপূবক
র্ আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক
মntণালেয়র aধীন সিলিসটর uiং eবং aয্াটিণর্ েজনােরল aব বাংলােদশ eর কাযর্ালেয় েpরেণর বয্বsা gহণ o
oকালতনামা দািখল।

২. uপেরাk মntণালয় সমূেহর সােথ সংি
ঢাকাসহ েদেশর িবিভn sােন aবিsত pশাসিনক Tাiবুয্নােল দােয়রকৃত
মামলা eবং uk মামলা হেত udূত pশাসিনক আপীল Tাiবুয্নােল দােয়রকৃত আপীল মামলা সমূেহর েkেt যথাkেম
দফাoয়ারী জবাব (Statement of Facts)/ Appeal Grounds সংি
শাখা/ দpর হেত সংgহপূবক
র্ আদালেত
দািখেলর বয্বsা করা।
৩. আদালত aবমাননা মামলায় কারণ দশর্ােনার েনািটশ pািpর পর সংি
শাখা/ দpর হেত তথয্ িববরণী সংgেহর
pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ o িনেয়ািজত আiনজীবীর িনকট েpরণ। eকi সােথ ধাযর্য্ তািরেখ uপিsত েথেক পরবতর্ী
বয্বsা gহণ।
৪. সিচব, aথর্ িবভােগর পেk eিফিডিভট iন aপিজশেন sাkর pদান eবং uপযুk েkেt sাkর gহণ।
৫. েয সকল মামলায় aথর্ িবভাগ pধান pিতপk নয় েস সকল মামলায় pিতdিndতার জn pেয়াজনীয় সকল আiনাnগ
বয্বsা gহণ করেত সংি মntণালয়/ িবভাগ/ সংsােক anেরাধ jাপন eবং পিরবীkণ (মিনটিরং) aবয্াহত রাখা।
৬. মামলায় pিতdিndতার pেয়াজেন সমেয়র আেবদন করা, aয্াটিণর্ েজনােরল aিফস কতৃক
র্ িনেয়ািজত আiনজীবীেক তথয্
সরবরাহ করা eবং pেয়াজন হেল আদালেত uপিsত থাকা।
৭. েয সব মামলায় সরকােরর িবপেk Rule Absolute হয় েস সব েkেt Leave to Appeal দােয়েরর বয্বsা করা eবং
পরবতর্ীেত সংি
শাখা/ দpর হেত Appeal Grounds with overall Comments সংgহ কের সিলিসটর uiং e
েpরণ।
৮. uপযুk
র্ িরট/ আপীল/ আদালত aবমাননার মামলাসমূেহর কাযর্কর pিতdিndতার জn যথাযথ পিরবীkণ (মিনটিরং)
eর বয্বsা gহণ।
৯. aথর্ িবভাগ সংি শাখা/ দpর হেত pstতকৃত খসড়া জবাব pািpর পর তা পরীkা- িনরীkা কের যুg- সিচব/ aিতিরk
সিচব eবং pেযাজয্ েkেt সিচব মেহাদেয়র anেমাদন gহণ কের সিলিসটর uiং e েpরণ eবং e িবষেয় aয্াটিণর্
েজনােরল eর কাযর্ালেয়র সােথ েযাগােযাগ রkা।
১০. মামলা পিরচালনার জn িনেয়াগকৃত আiনজীবীর িবল pদােনর pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ।
১১. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

আiন েকাষ- ২
১.

কৃিষ মntণালয়, আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, তথয্ মntণালয়, ধমর্
মntণালয়, েনৗ- পিরবহন মntণালয়, পিরকlনা মntণালয়, বst o পাট মntণালয়, মিহলা o িশশু িবষয়ক মntণালয়, সমাজ
কলয্াণ মntণালয়, মৎs o pাণী সmদ মntণালয়, যুব o kীড়া মntণালয়, sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালয়, িশl
মntণালয়, িবjান eবং তথয্pযুিk o েযাগােযাগ মntণালয়, সড়ক িবভাগ (েযাগােযাগ মntণালয়), েসতু িবভাগ
(েযাগােযাগ মntণালয়), েরলপথ মntণালয়, ম o কমর্সংsান মntণালয়, সংsৃিত িবষয়ক মntণালয়, pবাসী কলয্াণ o
ৈবেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, পািন সmদ মntণালয় eবং তdসংযুk দpর, aিধদpর, পিরদpর, রাTায়t
pিত ানসমূহেক পk কের দােয়রকৃত রীট মামলাসমূেহর আরিজ eবং uk রীট হেত udূত আপীল মামলাসমূেহর
oপর যথাkেম সংি শাখা কতৃক
র্ pstতকৃত জবাব/ তথয্ িববরণী eবং আপীল gাuন্ডস সংgহপূবক
র্ আiন, িবচার o
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সংসদ িবষয়ক মntণালেয়র aধীন সিলিসটর uiং eবং aয্াটিণর্ েজনােরল aব বাংলােদশ eর কাযর্ালেয় েpরেণর বয্বsা
gহণ, oকালতনামা দািখল।
২. uপেরাk মntণালয়সমূেহর সােথ সংি
ঢাকাসহ েদেশর িবিভn sােন aবিsত pশাসিনক Tাiবুয্নােল দােয়রকৃত
মামলা eবং uk মামলা হেত udূত pশাসিনক আপীল Tাiবুয্নােল দােয়রকৃত আপীল মামলা সমূেহর েkেt যথাkেম
দফাoয়ারী জবাব (Statement of Facts)/ Appeal Grounds সংি
শাখা/ দpর হেত সংgহপূবক
র্ আদালেত
দািখেলর বয্বsা করা।
৩. সিচব, aথর্ িবভােগর পেk eিফিডিভট iন aপিজশেন sাkর pদান eবং uপযুk েkেt sাkর gহণ।
৪. েয সকল মামলায় aথর্ িবভাগ pধান pিতপk নয় েস সকল মামলায় pিতdিndতার জn pেয়াজনীয় সকল আiনাnগ
বয্বsা gহণ করেত সংি মntণালয়/ িবভাগ/ সংsােক anেরাধ jাপন eবং পিরবীkণ (মিনটিরং) aবয্াহত রাখা।
৫. মামলায় pিতdিndতার pেয়াজেন সমেয়র আেবদন করা, aয্াটিণর্ েজনােরল aিফস কতৃক
র্ িনেয়ািজত আiনজীবীেক তথয্
সরবরাহ করা eবং pেয়াজন হেল আদালেত uপিsত থাকা।
৬. েয সব মামলায় সরকােরর িবপেk Rule Absolute হয় েস সব েkেt Leave to Appeal দােয়েরর বয্বsা করা eবং
পরবতর্ীেত সংি
শাখা/ দpর হেত Appeal Grounds with overall Comments সংgহ কের সিলিসটর uiং e
েpরণ।
৭. uপযুk
র্ িরট/ আপীল/ আদালত aবমাননার মামলাসমূেহর কাযর্কর pিতdিndতার জn যথাযথ পিরবীkণ (মিনটিরং)
eর বয্বsা gহণ।
৮. aথর্ িবভাগ সংি শাখা/ দpর হেত pstতকৃত খসড়া জবাব pািpর পর তা পরীkা- িনরীkা কের যুg- সিচব/ aিতিরk
সিচব eবং pেযাজয্ েkেt সিচব মেহাদেয়র anেমাদন gহণ কের সিলিসটর uiং e েpরণ eবং e িবষেয় aয্াটিণর্
েজনােরল eর কাযর্ালেয়র সােথ েযাগােযাগ রkা।
৯. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট o পিরকlনা aিধশাখা
বােজট o পিরকlনা- ১ শাখা
১.

aথর্ িবভাগ eবং eর aধীনs দpরসমূেহর বাৎসিরক বােজট pাkলন eবং সংেশািধত বােজট pণয়ন।

২. aথর্ িবভাগ eবং eর aধীনs দpরসমূেহর মধয্েময়াদী বােজট pণয়েনর জn িনেm বিণর্ত িবষয়সমূেহ বােজট
বয্বsাপনা কিমিটেক কািরগির সহায়তা pদানঃ
ক) মntণালয়/ িবভােগর sl, মধয্ম o দীঘর্ েময়াদী পিরকlনা eবং নীিত িনধর্ারণী দিলল pণয়ন।
খ) মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা (MBF) pstত/ হালনাগাদ করা।
গ) মntণালয়/ িবভােগর uপযুর্k কমর্কিৃ ত িনেদর্শক (Performance Indicator) o মধয্েময়াদী লkয্মাtা িনধর্ারণ eবং
হালনাগাদকরণ।
ঘ) রাজs আয় eবং annয়ন বয্েয়র মধয্েময়াদী pাkলন/ pেkপণ pstত করা।
ঙ) পূবর্ িনধর্ািরত লkয্মাtার িবপরীেত pকৃত কমর্সmাদন মিনটর করা eবং লkয্মাtাসমূহ যােত aিজর্ত হয় তা
িনি ত করার লেkয্ uপযুk
র্ বয্বsা gহণ।
চ) রাজs আহরেণর agগিত মিনটর করা eবং মntণালয়/ িবভােগর রাজs লkয্মাtা aজর্ন িনি ত করার লেkয্
যথাযথ বয্বsা gহণ করা।
ছ) anেমািদত বােজেটর িবপরীেত দpর/ সংsা/ pকl/ কমর্সিূ চoয়ারী eবং aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসoয়ারী বয্য়
মিনটর করা eবং pেয়াজনীয় েkেt সংেশাধনমূলক বয্বsা gহণ করা eবং বােজট বরাd aেপkা বয্েয়র পিরমাণ
যােত েবশী না হয় তা িনি ত করা।
৩. aথর্ িবভাগ হেত pাp সmদ সীমার িভিtেত (Resource Ceiling) সিচবালয় eবং aধীনs দpর/ সংsার মেধয্ সmদ
বন্টেনর খসড়া psাব pণয়ন।
৪. annয়ন বয্য় ৈtমািসক বয্য় পিরকlনা pণয়ন করা।
৫. annয়ন বােজট বাsবায়ন সmিকর্ত কাযর্াবলী।
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৬. ‘বােজট বয্বsাপনা কিমিট’ o ‘বােজট oয়ািকর্ং grপ’ -eর িবেবচনার জn aধীনs দpর/ সংsা হেত বােজট বাsবায়ন
(aথর্ ছাড়, বয্বহার) সmিকর্ত তথয্ািদ সংgহ, eকtীকরণ eবং িবে ষণপূবক
র্ মািসক eবং ৈtমািসক িভিtেত
pিতেবদন pণয়ন করা।
৭. পুনঃ uপেযাজনসহ মntণালয়/ িবভাগসমূহেক pদt আিথর্ক kমতার যথাযথ বয্বহার িনি ত করা।
৮. aথর্ িবভাগ pণীত িনেদর্শনা eবং ছক anযায়ী মntণালয়/ িবভােগর আিথর্ক o a- আিথর্ক (Financial and Nonfinancial) কমর্সmাদেনর oপর ৈtমািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pstতপূবর্ক বােজট বয্বsাপনা কিমিটর সভায় uপsাপন।
৯. ৈtমািসক eবং বািষর্ক কমর্সmাদন মিনটিরং pিতেবদন বােজট বয্বsাপনা কিমিট কতৃক
র্ পরীkার পর uk কিমিটর
sপািরশ o িসdাnসহ বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটেত েpরণ করা।
১০. িহসােবর সংগিত সাধন (Reconciliation of Accounts) সmিকর্ত কাযর্াবিল।
১১. বািষর্ক uপেযাজন িহসাব (Annual Appropriation Accounts) pণয়ন।
১২. বােজট বয্বsাপনা কিমিট, বােজট oয়ািকর্ং grপ eবং বােজট বয্বsাপনা কিমিটর uপ- কিমিটেক (যিদ থােক) সািচিবক
সহায়তা pদান করা।
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
১৩. ঊধব্র্তন কতৃপ

বােজট o পিরকlনা- ২ শাখা
১.

aথর্ িবভাগ eবং aধীনs দpেরর unয়ন বােজট pণয়েনর জn িনেmবিণর্ত িবষয়সমূেহ বােজট বয্বsাপনা কিমিটেক
কািরগির সহায়তা pদানঃ
ক) মntণালয়/ িবভােগর sl, মধয্ম o দীঘর্ েময়াদী পিরকlনা eবং নীিত িনধর্ারণী দিলল pণয়ন।
খ) মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা (MBF) pstত/ হালনাগাদ করা।
গ) মntণালয়/ িবভােগর েকৗশলগত uেdশয্সমূহ aজর্েনর লেkয্ pকl/ কমর্সূিচ িচিhত করা।
ঘ) unয়ন pকl/ কমর্সিূ চসমূেহর agািধকার িনধর্ারণ করা।
ঙ) মntণালয়/ িবভােগর uপযুর্k কমর্কিৃ ত িনেদর্শক (Performance Indicator) o মধয্েময়াদী লkয্মাtা িনধর্ারণ eবং
হালনাগাদকরণ।
চ) রাজs আয় o unয়ন বয্েয়র মধয্েময়াদী pাkলন/ pেkপণ pstত করা।
ছ) পূবর্ িনধর্ািরত লkয্মাtার িবপরীেত pকৃত কমর্সmাদন মিনটর করা eবং লkয্মাtাসমূহ যােত aিজর্ত হয় তা
িনি ত করার লেkয্ uপযুk
র্ বয্বsা gহণ।
জ) anেমািদত বােজেটর িবপরীেত দpর/ সংsা/ pকl/ কমর্সিূ চoয়ারী eবং aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসoয়ারী বয্য়
মিনটর করা eবং pেয়াজনীয় েkেt সংেশাধনমূলক বয্বsা gহণ করা eবং বােজট বরাd aেপkা বয্েয়র পিরমাণ
যােত েবশী না হয় তা িনি ত করা।
ঝ) aভয্nরীণ o িবিধবd িনরীkা (Internal and Statutory Audit) pিতেবদন পযর্ােলাচনা eবং যথাযথ pশাসিনক
o শৃঙ্খলামূলক বয্বsা gহণ করা।

২. সকল চলমান unয়ন pকl/ কমর্সিূ চর ৈtমািসক বয্য় পিরকlনা pণয়ন করা।
৩. unয়ন বােজট বাsবায়ন সmিকর্ত কাযর্াবিল।
৪. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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বােজট- ১ anিবভাগ
(বােজট- সংsার o সামািজক aবকাঠােমা)
১.

জাতীয় বােজট pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় eবং যথাসমেয় জাতীয় সংসেদ বােজট uপsাপন।

২. সামি ক aথর্নীিত anিবভাগ eবং বােজট- ২ anিবভােগর সােথ সমnেয়র মাধয্েম বােজট pণয়ন সংkাn নীিতমালা/
আেদশ/ পিরপt pণয়ন o জাির।
৩. জনpশাসন, pিতরkা, জন শৃঙ্খলা o িনরাপtা, িশkা o pযুিk, sাsয্, সামািজক িনরাপtা o কলয্াণ eবং িবেনাদন,
সংsৃিত o ধমর্ pভৃিত খােতর আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমূেহর বােজট সংkাn কাযর্ািদ।
৪. বােজট pণয়েনর সােথ সmিকর্ত সরকাির আিথর্ক তথয্- uপাt সংি
মূলয্ায়ন।

pিত ান হেত সংgহ, পরীkা, িবে ষণ eবং

৫. সামি ক aথর্নীিত anিবভাগ eবং বােজট anিবভাগ- ২ eর সােথ সমnেয়র মাধয্েম মntণালয়িভিtক খসড়া বয্য়- সীমা
o রাজs pািpর খসড়া লkয্মাtা িনধর্ারণ eবং সংি oয়ািকর্ং grপ/ কিমিটর সভায় uপsাপন।
৬. বােজট বয্বsাপনা সংkাn িবিভn িবষেয় সংি

pশাসিনক মntণালয়সমূহেক পরামশর্ o সহায়তা pদান।

৭. বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটেক সিচিবক সহায়তা pদান।
৮. বােজট pণয়েনর িবষেয় পিরকlনা কিমশন, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aভয্nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ বয্াংক
eবং সংি anাn দpর/ সংsাসমূেহর সােথ pেয়াজনীয় সমnয়।
৯. যথাসমেয় সংেশািধত বািষর্ক unয়ন কমর্সিূ চ eবং বািষর্ক unয়ন কমর্সূিচর জn pাpবয্ সmদ সmেকর্ পিরকlনা
কিমশনেক aবিহত করা।
১০. েTজাির o ঋণ বয্বsাপনা anিবভােগর সােথ সমnেয়র মাধয্েম সরকােরর আয় o বয্য় পিরিsিত মিনটর করা eবং e
লেkয্ আধুিনক েকৗশল pণয়ন o বাsবায়ন করা।
১১. েTজাির o ঋণ বয্বsাপনা anিবভােগর সােথ সমnেয়র মাধয্েম নন- বয্াংক o বয্াংিকং সূt হেত গৃহীত ঋণ সmেকর্
িনয়িমত pিতেবদন pণয়ন eবং করণীয় সmেকর্ sপািরশ করা।
১২. বােজট বkৃতার খসড়া pণয়ন।
১৩. বােজেটর oপর মিntসভার জn সার- সংেkপ pstত করা।
১৪. বােজেটর সংিkp- সার pণয়ন।
১৫. বােজট- ২ anিবভােগর সােথ সমnেয়র মাধয্েম বােজট বi/ পুিsকাসমূেহর পান্ডুিলিপ pstতকরণ, মুdণ o িবতরণ
সংkাn সকল কাজ।
১৬. aথর্ িবল pিkয়াকরণ।
১৭. িনিদর্ করণ িবল, িনিদর্ করণ (সmূরক) িবল eবং বােজট সংkাn aধয্ােদশ জাির সংkাn কাজ।
১৮. সংি

খাতসমূেহর পুনভর্রণেযাগয্ pকl সাহােযয্র বয্বহার o পুনভর্রণ পিরবীkণ সংkাn কাযর্ািদ।

১৯. unয়ন সহেযাগীর সােথ সmাদনেযাগয্ সাহাযয্ চুিkর (সংি খাতসমূেহর) বয্াপাের aথর্ িবভােগর মতামত pদান করা
eবং sাkিরত চুিkর anিলিপ েTজাির o ঋণ বয্বsাপনা anিবভােগ েpরণ করা।
২০. kুd ঋণ eবং িবিভn তহিবেলর বরাdকৃত aথর্ aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভােগর সােথ আেলাচনার মাধয্েম পিরবীkণ
o aথর্ ছাড়।
২১. Aid harmonization- সহ িবশব্ বয্াংক, িবশব্ বািণজয্ সংsা, সাকর্ েডেভলপেমন্ট ফান্ড, iueনিসিটeিড pমুখ
আnজর্ািতক o আঞ্চিলক pিত ােনর সােথ েসেkারাল িবষেয় েযাগােযাগ o সমnয় রkা করা।
২২. িজeফeস o আিটর্েকল- ৪ কনসালেটশনসহ আieমeফ সংkাn িবষয়ািদ।
২৩. আিথর্ক বয্বsাপনার সংsােরর rপেরখা pণয়ন, হালনাগাদকরণ eবং e সংkাn pকl বাsবায়ন।
২৪. aধীনs কমর্কতর্ােদর মেধয্ কমর্বন্টনসহ pেয়াজনীয়তার আেলােক কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর পদায়ন/ বদিল সংkাn
কাযর্ািদ।
২৫. pজাতেntর সরকাির িহসাব eবং িপeল eকাuন্ট eবং িরভলিভং েkিডট eকাuন্ট সংkাn কাযর্ািদ।
২৬. eফeসeমiu- eর তttাবধান সংkাn কাযর্বলী।
২৭. pকl বাsবায়ন o anেমাদন সংkাn কাযর্াবলী।
২৮. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর
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বােজট- ১ aিধশাখা
বােজট- ১ শাখা
১.

aথর্ িবভােগর anাn anিবভােগর সােথ eবং বােজট- ১ anিবভােগর িবিভn শাখার মেধয্ বােজট সংি
িবষেয় সািবর্ক সমnয় রkা করা।

িবিভn

২. বােজট pণয়ন সংkাn নীিতমালা/ আেদশ/ পিরপt iতয্ািদর খসড়া pণয়ন o জাির সংkাn কাজ।
৩. মntণালয়িভিtক খসড়া বয্য়- সীমা িনধর্ারণ সংkাn কাজ।
৪. বােজট বয্বsাপনা সংkাn িবিভn িবষেয় pিশkণ কমর্সূিচ gহণ o বাsবায়ন।
৫. বােজট- ১ anিবভাগ eবং বােজট- ২ anিবভােগর সকল শাখার সােথ সমnেয়র মাধয্েম বােজট বi/ পুিsকাসমূেহর
পান্ডুিলিপ pstতকরণ, মুdণ o িবতরণ সংkাn সকল কাজ।
৬. বােজট anিবভাগ- ১ eবং বােজট anিবভাগ- ২ eর সকল শাখার সােথ সমnেয়র মাধয্েম সংেশািধত বােজট, সmূরক
বােজট eবং সংেশািধত বয্েয়র কতৃর্t aপর্ণ সংkাn কাজ।
৭. বােজট ফরমসমুহ eবং বােজট আেলাচনার কমর্সিূ চ pণয়ন, মুdণ o িবতরণ সংkাn কাজ।
৮. জাতীয় বােজট সংসেদ uপsাপন িবষয়ক সকল কাজ।
৯. জাতীয় বােজট pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয়।
১০. বােজটারী আuটটাণর্ (Outturn) eবং আuটকাম (Outcome) সmিকর্ত pিতেবদন pণয়েনর কাজ।
১১. বােজট pণয়ন সংkাn িবষেয় পিরকlনা কিমশন, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aভয্nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ
বয্াংক pভৃিতর সােথ সমnয়।
১২. িজeফeস eবং আিটর্েকল- ৪ কনসালেটশনসহ আieমeফ সংkাn িবষয়ািদ।
১৩. বােজট pণয়েনর সােথ সmিকর্ত আিথর্ক তথয্- uপাt সংি
করা।

pিত ান হেত সংgহ, পরীkা, িবে ষণ eবং মূলয্ায়ন

১৪. বােজট সংkাn েভােটর দাবী pণয়ন o িবতরণ।
১৫. aথর্ িবল pিkয়াকরণ।
১৬. িনিদর্ করণ িবল, িনিদর্ করণ (সmূরক) িবল সংkাn কাজ।
১৭. pজাতেntর সরকাির িহসাব সংkাn সকল কাজ।
১৮. িপeল eকাuন্ট eবং িরভলিভং েkিডট eকাuন্ট সংkাn কাজ।
১৯. aথর্ িবভাগ, বয্াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ, মহা- িহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয় eবং pাথিমক o গণিশkা
মntণালেয়র বােজট সংkাn িনেmাk কাযর্ািদ:
ক) মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভুk হoয়া সােপেk মntণালয়/ িবভাগ/ সাংিবধািনক pিত ােনর
বােজট কাঠােমা pণয়ন o হালনাগাদকরণ সংkাn কাজ।
খ) রাজs pািp eবং annয়ন o unয়ন বয্েয়র িবsািরত বােজট pাkলন o pেkপণ পরীkা o চূড়াnকরণ সংkাn
কাজ।
গ) aথর্ aবমুkকরণ সংkাn psাব পরীkা o pিkয়াকরণ।
ঘ) aিgম pদান সংkাn psাব পরীkা o pিkয়াকরণ।
ঙ) aিতিরk aথর্ বরাd pদান সংkাn psাব পরীkা o pিkয়াকরণ।
চ) পুনঃuপেযাজন সংkাn psাব পরীkা o pিkয়াকরণ।
ছ) পুনভর্রণেযাগয্ pকl সাহােযয্র বয্বহার o পুনভর্রণ পিরবীkণ সংkাn কাযর্ািদ।
জ) unয়ন pকl gহণ সংkাn psাব পরীkা o মতামত pদান।
ঝ) unয়ন pকেlর জনবল o সরঞ্জামািদ িনধর্ারণ সংkাn কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান।
ঞ) রাজs বােজট হেত aথর্ায়নেযাগয্ unয়ন কমর্সূিচ pিkয়াকরণ eবং e সংkাn কিমিটেক সািচিবক সহায়তা
pদান।
ট) aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভােগর সােথ আেলাচনার মাধয্েম কমর্সিূ চর বাsবায়ন পিরবীkণ।
ঠ) aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভােগর সােথ আেলাচনার মাধয্েম kুd ঋণ eবং িবিভn তহিবেলর বরাdকৃত aথর্
পিরবীkণ o aথর্ ছাড়।
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ড) সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs বােজেট sানাnর সংkাn কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান।
ঢ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর জn নীিতপt (Policy Paper) pণয়ন o হালনাগাদকরণ।
ণ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক বােজট বয্বsাপনা সংkাn িবিভn িবষেয় সহায়তা/ পরামশর্ pদান।
ত) unয়ন সহেযাগীর সােথ সmাদনেযাগয্ সাহাযয্ চুিkর (সংি

খাতসমূেহর) বয্াপাের মতামত pদান।

২০. বােজট মিনটিরং িরেসাসর্ কিমিট (িবeমআরিস) o মূলধন বােজেটর সমnয় সংkাn কাযর্াবলী।
২২. বােজট- ১ anিবভাগ eবং বােজট- ২ anিবভােগর aভয্nরীণ pশাসন সংkাn িবষয়ািদ।
২২. মntণালয়িভিtক খসড়া বয্য়- সীমা িনধর্ারণ o বােজট pাkলন সংkাn oয়ািকর্ং grপেক সািচিবক সহায়তা pদান।
২৩. pাক বােজট আেলাচনা সংkাn কাযর্াবলী।
২৪. e তািলকা বিহভূত
র্ বােজট- ১ anিবভােগর সকল কাজ।
২৫. aথর্ িবভােগর oেয়ব- সাiট িনয়িমতভােব হালনাগাদকরণ।
২৬. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ২ শাখা
১.

িশkা মntণালয়, জনpশাসন মntণালয় eবং সরকাির কমর্কিমশেনর বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার
kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. aথর্ aবমুিk o িবল দািখেলর সময়- সীমা eবং জুন মােস isয্কৃত েচেকর েময়াদ সংkাn কাযর্াবলী।
৩. আদালেতর রায় anযায়ী aথর্ েফরৎ সংkাn যাবতীয় কাজ।
৪. সরকাির কমর্কতর্া o কমর্চারীেদরেক গৃহিনমর্াণ, েমাটরগাড়ী o েমাটর সাiেকল aিgম সংkাn নীিতমালা pণয়ন।
৫. িহসাব সমnয় সংkাn আnঃমntণালেয়র টাsেফাসর্েক সািচিবক সহায়তা pদান।
৬. চাkিররত aবsায় মৃতুয্বরণকারী কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর ঋণ o sদ মokফ সংkাn সকল কাযর্ািদ।
৭. রাজs বােজট হেত aথর্ায়নেযাগয্ unয়ন কমর্সূিচ pিkয়াকরণ eবং e সংkাn কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান
সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী।
৮. pজাতেntর সরকাির িহসাব সংkাn সকল কাজ।
৯. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ৩ শাখা
১.

আiন o িবচার িবভাগ, েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ, spীম েকাটর্, eবং dনর্ীিত দমন কিমশেনর বােজট
সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. িবিভn sায়tশািসত সংsার সােথ ঋণ চুিk eবং সহায়ক ঋণ চুিk (eস.eল.e) সmাদন করা eবং pেয়াজনীয়
তথয্ািদর Database হালনাগাদকরণ o িবে ষেণর জn েTজাির o ঋণ বয্বsাপনা anিবভােগ েpরণ করা।
৩. Aid harmonization সহ িবশব্ বয্াংক, িবশব্ বািণজয্ সংsা, সাuথ eিশয়ান েডেভলপেমন্ট ফান্ড, iueনিসিটeিড pমুখ
আnজর্ািতক o আঞ্চিলক pিত ােনর সােথ েসেkারাল িবষেয় েযাগােযাগ o সমnয় রkা করা।
৪. আিথর্ক বয্বsাপনার সংsােরর rপেরখা pণয়ন, হালনাগাদকরণ eবং e সংkাn pকl বাsবায়ন কাজ।
৫. pকl বয্বsাপনা eবং anেমাদন সংkাn কাযর্াবলী।
৬. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ২ aিধশাখা
বােজট- ৪ শাখা
১.

রাTপিতর কাযর্ালয়, িনবর্াচন কিমশন, sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১
শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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বােজট- ৫ শাখা
১.

জাতীয় সংসদ সিচবালয়, pধানমntীর কাযর্ালয়, মিntপিরষদ িবভাগ, িবjান o pযুিk মntণালয় eবং তথয্ o েযাগােযাগ
pযুিk মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ৬ শাখা
১.

aভয্nরীণ সmদ িবভাগ, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, sরাT মntণালয় বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার
kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ৭ শাখা
১.

pিতরkা মntণালয়, সশst বািহনী িবভাগ, পিরকlনা িবভাগ, পিরসংখয্ান িবভাগ eবং বাsবায়ন, পিরবীkণ o মূলয্ায়ন
িবভােগর বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ৩ aিধশাখা
বােজট- ৮ শাখা
১.

তথয্ মntণালয়, মুিkযুd িবষয়ক মntণালয় eবং পররাT মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার
kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ৯ শাখা
১.

সমাজ কলয্াণ মntণালয়, মিহলা o িশশু িবষয়ক মntণালয়, খাদয্ িবভাগ eবং dেযর্াগ বয্বsাপনা o tাণ িবভােগর বােজট
সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. েজন্ডার বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ।
৩. আিথর্ক বয্বsাপনার সংsােরর rপেরখা pণয়ন, হালনাগাদকরণ eবং e সংkাn সংkাn pকl বাsবায়ন সংkাn
কাজ।
৪. সামািজক িনরাপtা েব িন বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ।
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ১০ শাখা
১.

সংsৃিত িবষয়ক মntণালয়, ধমর্ িবষয়ক মntণালয় eবং যুব o kীড়া মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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িফnািnয়াল িসেsম ময্ােনজেমন্ট iuিনট (FSMU)
িসেsম ময্ােনজার
১.

যুg- সিচব (বােজট- ১) eর aধীেন দািয়t পালন।

২. FSMU-eর সমnয়ক িহেসেব দািয়t পালন।
৩. aথর্ িবভােগ কমর্রত কমর্কতর্াগেণর পােসর্ােনল ডাটা- শীট (িপিডeস) sিবns পdিতেত সংরkণ, pিkয়াজাতকরণ,
pিতিনয়ত হালনাগাদকরণ pভৃিত কাজ sচাrrেপ সmnকরেণর জn aধীনs কমর্কতর্া- কমর্চারীগেণর কাজ তদারিক।
৪. pচিলত ডাটা সংgহ ফরেমর unয়ন, নতুন ফরেমর udাবন, িবদয্মান সফ্টoয়য্ারসমূেহর trমাগত unয়ন o
হালনাগাদকরেণর লেkয্ pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ।
৫. জাতীয় বাজট pণয়েন তথয্ pযুিkর s ু বয্বহার।
৬. aথর্ িবভাগ দািরd িবেমাচেনর েকৗশলপেt নীিতমালার আেলােক pণীত দািরd o েজন্ডারিভিtক তথয্সমূেহর
হালনাগাদ িরেপাটর্ ৈতির করার জn eকিট ডাটােবiজ সফটoয়ার রkণােবkণ।
৭. aথর্ িবভােগর কিmuটার সাভর্ার rম eবং িসিজe’র কিmuটার সাভর্ার rেমর সােথ েনটoয়াকর্ dারা েযাগােযাগ রkা।
৮. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদরেক কিmuটার সংkাn যাবতীয় pিশkণ pদান।
৯. aথর্ িবভাগেক i- গভনর্য্াn সংkাn কােজর সমnয় সাধেন সহায়তা pদান।
১০. aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্ার iন্টারেনট সংেযাগ সংkাn সকল কােজ সহায়তা করা।
১১. oেয়ব সাiট রkণােবkণ, তথয্ হালনাগাদকরণ, নতুন তথয্ সংেযাজন, িবেয়াজন সংি

সকল কােজর তদারিক করা।

১২. aথর্ িবভােগর হাডর্oয়ার সংkাn trয়, রkণােবkণ eবং pিশkেণর বয্বsা gহণ করা।
১৩. aথর্ িবভােগর oপর aিপর্ত দািয়t s ভ
ু ােব সmাদেনর জn pেয়াজনীয় কিmuটার হাডর্oয়য্ার, anাn আnষিঙ্গক
যntপািত, আসবাবপt iতয্ািদ trয়/ সংgেহ uেদয্াগী হoয়া।
১৪. নতুন েকান হাডর্oয়য্ার সmিকর্ত কিmuটার pযুিk সmেকর্ aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া o কমর্চারীেদরেক aবিহতকরণ
eবং pিশkণ pদােনর বয্বsা gহণ করা।
১৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

িসিনয়র িসেsম eনািলs
১.

যুg- সিচব (বােজট- ১) eর aধীেন দািয়t পালন।

২. aথর্ িবভােগ কমর্রত কমর্কতর্াগেণর পােসর্ােনল ডাটা- শীট (িপিডeস) sিবns পdিতেত সংরkণ, pিkয়াজাতকরণ,
pিতিনয়ত হালনাগাদকরণ pভৃিত কাজ sচাrrেপ সmnকরেণর জn aধীনs কমর্কতর্া- কমর্চারীগেণর কাজ তদারিক।
৩. pচিলত ডাটা সংgহ ফরেমর unয়ন, নতুন ফরেমর udাবন, িবদয্মান সফ্টoয়য্ারসমূেহর kমাগত unয়ন o
হালনাগাদকরেণর লেkয্ pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ।
৪. জাতীয় বােজট pণয়েন তথয্ pযুিkর s ু বয্বহার।
৫. aথর্ িবভােগ দািরd িবেমাচেনর েকৗশলপtর নীিতমালার আেলােক pণীত দািরd o েজন্ডারিভিtক তথয্সমূেহর
হালনাগাদ িরেপাটর্ ৈতির করার জn eকিট ডাটােবiজ সফটoয়ার রkণােবkণ।
৬. aথর্ িবভােগর কিmuটার সাভর্ার rেমর eবং িসিজe’র কিmuটার সাভর্ার rেমর সােথ েনটoয়াকর্ dারা েযাগােযাগ
রkা।
৭. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদরেক কিmuটার সংkাn যাবতীয় pিশkণ pদান।
৮. aথর্ িবভাগেক i- গভনর্য্াn সংkাn কােজর সমnয় সাধেন সহায়তা pদান।
৯. aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্ার iন্টারেনট সংেযাগ সংkাn সকল কােজ সহায়তা করা।
১০. oেয়ব সাiট রkণােবkণ, তথয্ হালনাগাদকরণ, নতুন তথয্ সংেযাজন, িবেয়াজন সংি

সকল কােজর তদারিক করা।

১১. aথর্ িবভােগর হাডর্oয়ার সংkাn kয়, রkণােবkণ eবং pিশkেণর বয্বsা gহণ করা।
১২. aথর্ িবভােগর oপর aিপর্ত দািয়t s ভ
ু ােব সmাদেনর জn pেয়াজনীয় কিmuটার হাডর্oয়য্ার, anাn আnষিঙ্গক
যntপািত, আসবাবপt iতয্ািদ kয়/ সংgেহ uেদয্াগী হoয়া।
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১৩. নতুন েকান হাডর্oয়য্ার সmিকর্ত কিmuটার pযুিk সmেকর্ aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদরেক aবিহতকরণ eবং
pিশkণ pদােনর বয্বsা gহণ করা।
১৪. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

িসেsম eনািলs/ িসিনয়র েpাgামার
১.

uপসিচব (বােজট- ১) eর aধীেন দািয়t পালন।

২. aথর্ িবভােগ কমর্রত কমর্কতর্াগেণর পােসর্ােনল ডাটা- শীট (িপিডeস) sিবns পdিতেত সংরkণ, pিkয়াজাতকরণ,
pিতিনয়ত হালনাগাদকরণ pভৃিত কাজ sচাrrেপ সmnকরণ।
৩. pচিলত ডাটা সংgহ ফরেমর unয়ন, নতুন ফরেমর udাবন, িবদয্মান সফ্টoয়য্ারসমূেহর kমাগত unয়ন o
হালনাগাদকরেণর লেkয্ pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ।
৪. জাতীয় বােজট pণয়েণ তথয্ pযুিkর s ু বয্বহার।
৫. aথর্ িবভােগ দািরd িবেমাচেনর েকৗশলপেtর নীিতমালার আেলােক pণীত দািরd o েজন্ডার িভিtক তথয্সমূেহর
হালনাগাদ িরেপাটর্ ৈতির করার জn eকিট ডাটােবiজ সফটoয়ার রkণােবkণ।
৬. aথর্ িবভােগর কিmuটার সাভর্ার rম eবং িসিজe’র কিmuটার সাভর্ার rেমর সােথ েনটoয়াকর্ dারা েযাগােযাগ রkা।
৭. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদরেক কিmuটার সংkাn যাবতীয় pিশkণ pদান।
৮. aথর্ িবভাগেক i- গভণর্য্াn সংkাn কােজর সমnয় সাধেন সহায়তা pদান।
৯. aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্ার iন্টারেনট সংেযাগ সংkাn সকল কােজ সহায়তা করা।
১০. oেয়ব- সাiট রkণােবkণ, তথয্ হালনাগাদকরণ, নতুন তথয্ সংেযাজন, িবেয়াজন সংি

সকল কােজর তদারিক করা।

১১. aথর্ িবভােগর কিmuটার pিশkেণর বয্বsা gহণ করা।
১২. নতুন েকান হাডর্oয়য্ার সmিকর্ত কিmuটার pযুিk সmেকর্ aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া o কমর্চারীেদরেক aবিহতকরণ
eবং pিশkণ pদােনর বয্বsা gহণ করা।
১৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

েpাgামার/ সহকারী েpাgামার
১.

িসেsম ময্ােনজার- eর aধীেন দািয়t পালন।

২. aথর্ িবভােগ কমর্রত কমর্কতর্াগেণর পােসর্ােনল ডাটা- শীট (িপিডeস) sিবns পdিতেত সংরkণ, pিkয়াজাতকরণ,
pিতিনয়ত হালনাগাদকরণ pভৃিত কাজ sচাrrেপ সmnকরণ।
৩. pচিলত ডাটা সংgহ ফরেমর unয়ন, নতুন ফরেমর udাবন, িবদয্মান সফ্টoয়য্ারসমূেহর kমাগত unয়ন o
হালনাগাদকরেণর লেkয্ pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ।
৪. জাতীয় বাজট pণয়েন তথয্ pযুিkর s ু বয্বহার।
৫. aথর্ িবভােগর দািরd িবেমাচেনর েকৗশলপেtর নীিতমালার আেলােক pণীত দািরd o েজন্ডার িভিtক তথয্সমূেহর
হালনাগাদ িরেপাটর্ ৈতির করার জn eকিট ডাটােবiজ সফটoয়ার রkণােবkণ।
৬. aথর্ িবভােগর কিmuটার সাভর্ার rম eবং িসিজe’র কিmuটার সাভর্ার rেমর সােথ েনটoয়াকর্ dারা েযাগােযাগ রkা।
৭. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদরেক কিmuটার সংkাn যাবতীয় pিশkণ pদান।
৮. aথর্ িবভাগেক i- গভনর্য্াn সংkাn কােজর সমnয় সাধেন সহায়তা pদান।
৯. aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্ার iন্টারেনট সংেযাগ সংkাn সকল কােজ সহায়তা করা।
১০. oেয়ব সাiট রkণােবkণ, তথয্ হালনাগাদকরণ, নতুন তথয্ সংেযাজন, িবেয়াজন সংি

সকল কাজ।

১১. aথর্ িবভােগর হাডর্oয়য্ার সংkাn kয়, রkণােবkণ eবং pিশkেণর বয্বsা gহণ করা।
১২. নতুন েকান হাডর্oয়য্ার সmিকর্ত কিmuটার pযুিk সmেকর্ aথর্ িবভােগর কমর্কতর্া o কমর্চারীেদরেক aবিহতকরণ
eবং pিশkণ pদােনর বয্বsা gহণ করা।
১৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

aথর্ িবভােগর কাযর্বন্টন তািলকা • 13

েমiনেটেনn iিঞ্জিনয়ার/ সহকারী েমiনেটnাn iিঞ্জিনয়ার
১.

িসেsম ময্ােনজার- eর aধীেন দািয়t পালন।

২. aথর্ িবভােগর সকল কিmuটার হাডর্oয়ার/ সফটoয়ার রkণােবkণ।
৩. aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্ার iন্টারেনট সংেযাগ সংkাn কিmuটার রkণােবkণ।
৪. aথর্ িবভাগেক i- গভনর্য্াn সংkাn কােজর সমnয় সংkাn কাযর্ািদ।
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

ডাটা eিন্T/ কেন্Tাল sপারভাiজার
১.

িসেsম ময্ােনজার- eর aধীেন দািয়t পালন।

২. aথর্ িবভােগর িবদয্মান ডাটা- েবiজ রkণােবkণ সmর্িকত যাবতীয় কাজ।
৩. ডাটা- েবiজ হেত ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ েkর চািহদা েমাতােবক িরেপাটর্ pদান o িরেপাটর্ pstতকরণ।
৪. িসিনয়র ডাটা eিন্T aপােরটেরর/ ডাটা eিন্T aপােরটরগেণর কােজর তttাবধান।
৫. শাখাসমূেহর তথয্সমূহ ডাটােবiেজ pstত eবং pিkয়াজতকরেণর কােজর সহেযািগতা/ তদারিকর দািয়t পালন।
৬. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

িসিনয়র ডাটা eিন্T aপােরটেরর/ ডাটা eিন্T aপােরটেরর দািয়t
১.

িসেsম ময্ােনজার- eর aধীেন দািয়t পালন।

২. িবিভn সূt েথেক pাp uপাtসমূহ eিন্Tর দািয়t পালন করা।
৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃপ
র্ েkর িনেদর্েশ শাখাসমূেহ তথয্সমূহ eিন্Tর দািয়t পালন করা।
৪. শাখাসমূেহ তথয্সমূেহর ডাটােবiজ pstত eবং pিkয়াজতকরেণর দািয়t পালন।
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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বােজট- ২ anিবভাগ
(বােজট- েভৗত aবকাঠােমা)
১.

জাতীয় বােজট pণয়েন বােজট- ১ (সংsার o সামািজক aবকাঠােমা) anিবভাগেক সািবর্ক সহায়তা pদান করা।

২. sানীয় সরকার o পlী unয়ন, গৃহায়ন, jালানী o িবdয্ৎ, কৃিষ, িশl o aথর্ৈনিতক সািভর্স eবং পিরবহন o
েযাগােযাগ pভৃিত খােতর আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমূেহর বােজট (annয়ন o unয়ন) pণয়ন।
৩. unয়ন বােজট pণয়ন সংkাn কােজর সমnয়।
৪. বািষর্ক unয়ন কমর্সূিচ বাsবায়ন মিনটিরং।
৫. sানীয় সরকার o পlী unয়ন, গৃহায়ন, jালানী o িবdয্ৎ, কৃিষ, িশl o aথর্ৈনিতক সািভর্স eবং পিরবহন o
েযাগােযাগ pভৃিত খােতর আoতাভুk pেতয্ক মntণালয়/ িবভােগর বােজট সংkাn কাযর্ািদ।
৬. unয়ন pকlসমূেহর আিথর্ক kমতা aপর্ণ eবং aথর্ aবমুk o বয্বহার সmেকর্ pেয়াজনীয় নীিতমালা o পdিত
সmেকর্ বয্াখয্া pদান।
৭. সংি
খাতসমূেহ পুনভর্রণেযাগয্ pকl সাহােযয্র বয্বহার o পুনভর্রণ পিরবীkণ সংkাn কাযর্ািদ pিkয়াকরেণ
সহায়তা।
৮. বােজট বয্বsাপনা সংkাn িবিভn িবষেয় সংি

pশাসিনক মntণালয়সমূহেক সহায়তা pদান করা।

৯. সংি
খাতসমূেহর aধীনs sায়tশািসত সংsার সােথ ঋণ চুিk eবং সহায়ক ঋণ চুিk (eস.eল.e) সmাদন করা
eবং pেয়াজনীয় তথয্ািদর Database হালনাগাদকরণ o িবে ষেণর জn সmদ o ঋণ বয্বsাপনা anিবভােগ েpরণ
করা।
১০. সকল pকােরর ঋণ চুিk pিkয়াকরণ eবং সকল চুিkর oপর eবং eর িবিভn শতর্ািদর িবষেয় েTজাির o ঋণ
বয্বsাপনা anিবভােগর মতামত gহণ করা।
১১. unয়ন সহেযাগীর সােথ সmাদনেযাগয্ সাহাযয্ চুিkর (সংি
করা।

খাতসমূেহর) বয্াপাের aথর্ িবভােগর মতামত pদান

১২. unয়ন pকেlর জn িবেশষ িহসাব েখালার anেমাদন, বািণিজয্ক বয্াংক মেনানয়ন eবং িবেশষ িহসাব েথেক aথর্
বয্বহােরর জn aথরাiেজশন জাির সংkাn কাযর্ািদ।
১৩. unয়ন pকেlর জনবেলর েবতন o ভাতা eবং সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs খােত sানাnর সmেকর্ নীিত
িনধর্ারণ।
১৪. সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnর সংkাn কিমিট সংkাn কাযর্ািদ।
১৫. নতুন pকেlর জনবল িনধর্ারণ সংkাn কিমিট সংkাn কাযর্ািদ।
১৬. বােজট pণয়েনর সােথ সmিকর্ত সরকাির আিথর্ক তথয্- uপাt সংি
মূলয্ায়ন করা।

pিত ান হেত সংgহ কের পরীkা, িবে ষণ eবং

১৭. kুd ঋণ eবং িবিভn তহিবেলর বরাdকৃত aথর্ aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভােগর সােথ আেলাচনার মাধয্েম পিরবীkণ
o aথর্ ছাড়।
১৮. ৈবেদিশক মুdায় Procurement eর েkেt বািণিজয্ক বয্াংেকর মাধয্েম eলিস েখালার িবষেয় e সংkাn কিমিটর নীিত
িনধর্ারণী কাযর্kম।
১৯. eনiিস o eকেনেকর িসdাnসমূহ পরীিবkণ o বাsবায়ন সংkাn কাযর্ািদ।
২০. aধীনs কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর aভয্nরীণ পদায়ন/ বদিল সংkাn কাজ।
২১. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর
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বােজট- ৪ aিধশাখা
বােজট- ১১ শাখা
১.

unয়ন বােজট pণয়ন কাযর্াবলীর সমnয় eবং unয়ন বােজট জাতীয় সংসেদ uপsাপন করার বয্বsা gহণ করা।

২. িবsািরত unয়ন বােজট pণয়ন কােজর সমnয় eবং িবsািরত unয়ন বােজট মুdণ o pকাশনার কাজ।
৩. unয়ন pকlসমূেহর আিথর্ক kমতা aপর্ণ eবং aথর্ aবমুিk o বয্বহার সmেকর্ pেয়াজনীয় নীিতমালা o পdিত
িনধর্ারণ।
৪. বািষর্ক unয়ন কমর্সূিচ বাsবায়ন মিনটিরং।
৫. unয়ন pকেlর জn িবেশষ িহসাব েখালার anেমাদন, বািণিজয্ক বয্াংক মেনানয়ন eবং pকl িহসাব/ িবেশষ িহসাব
েথেক aথর্ বয্বহােরর জn aথরাiেজশন জাির সংkাn কাযর্ািদ।
৬. নতুন pকেlর জনবল িনধর্ারণ সংkাn কিমিট সংkাn কাযর্ািদ।
৭. unয়ন pকেlর জনবেলর েবতন o ভাতা eবং সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs খােত sানাnর সmিকর্ত নীিত
িনধর্ারণ।
৮. সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnর সংkাn কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান।
৯. aথর্ aবমুিk o বয্বহার িনেদর্িশকা, unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা aপর্ণ eবং Lending- ReLending Terms of Local Currency/ Foreign Loans (sানীয়/ ৈবেদিশক মুdায় ঋেণর লগ্ণী eবং পুনঃলগ্ণীর
শতর্াবলী) সংkাn পুিsকা pstতকরণ o হালনাগাদকরণ।
১০. বােজট- ২ anিবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর aভয্nরীণ বদিল।
১১. unয়ন pকl সংkাn িবিভn নীিতমালা pণয়ন।
১২. sানীয় সরকার িবভােগর বােজট বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর
anrপ)।
১৩. ৈবেদিশক মুdায় Procurement eর েkেt বািণিজয্ক বয্াংেকর মাধয্েম eলিস েখালার িবষেয় e সংkাn কিমিটর
কাযর্trম।
১৪. eনiিস o eকেনেকর িসdাnসমূহ পরীিবkণ o বাsবায়ন সংkাn কাযর্ািদ।
১৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ১২ শাখা
১.

পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ eবং পাবর্তয্ চTgাম িবষয়ক মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১
শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ১৩ শাখা
১.

ম o কমর্সংsান মntণালয়, pবাসী কলয্াণ মntণালয় eবং বািণজয্ মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ১৪ শাখা
১.

িশl মntণালয় eবং বst o পাট মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত
কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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বােজট- ৫ aিধশাখা
বােজট- ১৫ শাখা
১.

িবdয্ৎ িবভাগ eবং jালানী o খিনজ সmদ িবভােগর বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e
বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ১৬ শাখা
১.

সড়ক িবভাগ, েসতু িবভাগ eবং েরলপথ মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e
বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ১৭ শাখা
১.

েবসামিরক িবমান পিরবহন o পযর্টন, ডাক, তার o েটিলেযাগােযাগ eবং েনৗ- পিরবহন মntণালেয়র বােজট সংkাn
যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ৬ aিধশাখা
বােজট- ১৮ শাখা
১.

গৃহায়ণ o গণপূতর্ মntণালয় eবং ভূিম মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e
বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ১৯ শাখা
১.

মৎs o pািণসmদ মntণালয় eবং পািন সmদ মntণালয় মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার
kিমক- ১৯ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট- ২০ শাখা
১.

কৃিষ মntণালয় eবং পিরেবশ o বন মntণালেয়র বােজট সংkাn যাবতীয় কাজ (বােজট- ১ শাখার kিমক- ১৯ e বিণর্ত
কাযর্ািদর anrপ)।

২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

aথর্ িবভােগর কাযর্বন্টন তািলকা • 17

সামি ক aথর্নীিত anিবভাগ
১.

আিথর্ক নীিত, মুdানীিত, িবিনময় হার নীিত o বিহঃখাত সংkাn িবষয়ািদ।

২. খসড়া মধয্েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) pণয়ন
eবং িনয়িমতভােব হালনাগাদকরণ কােজর সািবর্ক তttাবধান।
৩. ময্ােkা iকনিমক মেডিলং সংkাn কাযর্াবিল।
৪. বােজট anিবভােগর সােথ পরামশর্kেম মধয্েময়ািদ বােজট পূবর্াভাস (Medium Term Budget Outlook-MTBO)
eবং মধয্েময়ািদ বােজট েকৗশল (Medium Term Budget Strategy-MTBS) pণয়ন।
৫. বােজট বkৃতার খসড়া pণয়ন।
৬. সামি ক aথর্ৈনিতক পিরিsিতর oপর Monthly Fiscal Report o Monthly Fiscal Macro Update সহ anাn
pিতেবদন/ তথয্ িববরণী pণয়ন।
৭. সরকাির সmদ বয্বহােরর েkেt কাযর্কািরতা o দkতা বৃিdর লেkয্ বয্বsাপনা সংsােরর sপািরশ pণয়ন।
৮. সরকােরর grtপূণর্ নীিতগত িসdাn o uেদয্াগসমূেহর (major policy decisions and initiatives) মধয্ o
দীঘর্েময়ািদ আিথর্ক সংে ষ o aথর্ৈনিতক pভাব িবে ষণ।
৯. সরকােরর সািবর্ক রাজs o বয্য়নীিত (overall revenue and expenditure policy) িনয়িমত পযর্ােলাচনা eবং
pেয়াজনীয় unয়েনর জn sপািরশ pণয়ন।
১০. বােজট বাsবায়ন agগিত o আয়- বয্েয়র গিতধারা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক িবে ষণ সংkাn ৈtমািসক o ষাnািসক
pিতেবদন pstত।
১১. েকা- aিডর্েনশন কাuিnেলর কাযর্kেম সািচিবক সহায়তা দান।
১২. SAARC, Common Wealth সহ anাn িdপািkক o বhপািkক aথর্ৈনিতক সহেযািগতা eবং eতদসংkাn
pিশkণ িবষয়ািদ।
১৩. িবমসেটক, িড eiটসহ িবিভn আঞ্চিলক aথর্ৈনিতক েজাট/ সহেযািগতা সংkাn িবষয়ািদ।
১৪. আieমeফ (িজeফeস eবং আিটর্েকল- ৪ কনসালেটশন বয্তীত) eবং সামি ক aথর্নীিত সmিকর্ত িবষয়ািদ।
১৫. িবশব্বয্াংক, িবশব্ বািণজয্ সংsা, iueনিসিটeিড pমুখ আnজর্ািতক o আঞ্চিলক pিত ােনর সােথ সামি ক aথর্নীিত
(নীিত িবষয়ক) িবষেয় েযাগােযাগ o সমnয় রkা করা।
১৬. িdপািkক o আnজর্ািতক unয়ন সহেযাগীেদর (িবশব্বয্াংক, আieমeফ, eিডিব, জাiকা iতয্ািদ) সােথ েযাগােযাগ
সংি কাযর্ািদ।
১৭. সংসেদর pে াtর সংkাn কাজ।
১৮. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর
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সামি ক aথর্ৈনিতক নীিত িবে ষণ o পূবার্ ভাস aিধশাখা
সামি ক aথর্নীিত- ১ শাখা (নীিত o সমnয়)
১.

খসড়া মধয্েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) pণয়ন/
হালনাগাদকরণ eবং MTMF oয়ািকর্ং grেপর সভায় uপsাপন।

২. সামি ক শাখা- ২, সামি ক শাখা- ৩ eবং রাজs নীিত শাখা- ১ eর সােথ সমnেয়র মাধয্েম•

সামি ক aথর্ৈনিতক পূবর্াভাস pদােনর েkেt pিতিট pেkপেণর সমথর্েন িবsািরত pেkপণ pণয়ন o anিনর্িহত
নীিত o ধারণাসমূহ (underlying policies and assumptions) সmেকর্ িবশদ িবে ষণ o েযৗিkকতা uপsাপন।

•

আিথর্ক খােতর (Fiscal Sector) pেkপেণর সেঙ্গ Real Sector, Monetary Sector eবং External Sector eর
pেkপেণর সামঞ্জs পরীkা করা।

•

ময্ােkা iকনিমক মেডিলং সংkাn কাযর্াবিল সmাদন।

•

আnজর্ািতক aথবা aভয্nরীণ aথর্নীিতেত সংঘিটত পিরবতর্নসমূহ িনয়িমত পযর্েবkণ eবং apতয্ািশত েকান
পিরবতর্েনর ফেল সmাবয্ সংকট েমাকােবলার জn কী ধরেণর নীিত বা বয্বsা gহেণর pেয়াজন হেত পাের েস
িবষেয় sপািরশ pণয়ন।

৩. সামি ক aথর্ৈনিতক পিরিsিতর oপর মািসক/ ৈtমািসক pিতেবদন/ তথয্ িববরণী pণয়ন।
৪. মধয্েময়ািদ বােজট পূবার্ ভাস (Medium Term Budget Outlook-MTBO) eবং মধয্েময়ািদ বােজট েকৗশল
(Medium Term Budget Strategy-MTBS) eর সংি aধয্ােয়র খসড়া pণয়ন।
৫. aথর্ৈনিতক সমীkার সংি

aধয্ােয়র খসড়া pণয়েন সহায়তা pদান।

৬. aথর্ িবভােগর anাn anিবভাগ eবং সামি ক aথর্নীিত anিবভােগর anাn শাখার সােথ সমnয়।
৭. MTMF oয়ািকর্ং grপেক সািচিবক সহায়তা pদান।
৮. সরকােরর আিথর্ক, মুdা o মুdা িবিনময় হার সংkাn নীিত pণয়েনর জn িনেয়ািজত েকা- aিডর্েনশন কাuিnলেক
সািচিবক সহায়তা pদান।
৯. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

সামি ক aথর্নীিত- ২ শাখা ( pকৃত eবং আিথর্ক খাত )
১.

সামি ক- ১ শাখা eর সােথ সমnেয়র মাধয্েম pকৃত খাত (Real Sector) eবং আিথর্ক খাত (Monetary Sector)
সংkাn pেkপণ pণয়ন eবং MTMF pণয়েন uk শাখােক pেয়াজনীয় সহায়তা pদান।

২. বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা eবং সংি
anাn দpর/ সংsাসমূহ হেত িনেmাk িবষয়সমূহ সংkাn তথয্ uপাt
সংgহ o িবে ষণ eবং e সংkাn pেkপণ pণয়ন:
•

েসkরিভিtক জাতীয় আয়

•

সরকাির o েবসরকাির িবিনেয়াগ

•

সঞ্চয়

৩. সঞ্চয় o িবিনেয়াগ নীিত িবে ষণ eবং e িবষেয় ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ েkর েগাচরীভূতকরণ।
৪. েবসরকাির খােতর unয়েনর জn গৃহীত নীিত পযর্ােলাচনা eবং e িবষেয় pেয়াজনীয় sপািরশ pণয়ন।
৫. মুdানীিত pণয়ন/ হালনাগাদকরেণর িবষেয় বাংলােদশ বয্াংেকর সােথ সমnয় o েযাগােযাগ রkা।
৬. বাংলােদশ বয্াংক হেত aভয্nরীণ ঋণ eবং েবসরকাির খােত ঋণ eবং মুdা সরবরাহ সংkাn তথয্- uপাt সংgহ, pাp
তথয্- uপাt িবে ষণ।
৭. সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা pণয়ন/ হালনাগাদকরেণর লেkয্ aভয্nরীণ ঋণ eবং েবসরকাির খােত ঋণ, মুdা
সরবরাহ সংkাn তথয্ সংgহ eবং e সংkাn pেkপণ।
৮. িবিভn ধরেণর sেদর হার িনয়িমত মিনটর করা eবং intervention pেয়াজন হেল েস িবষেয় sপািরশ pণয়ন eবং
sেদর হার সংkাn pেkপণ।
৯. মূলয্sীিত সংkাn তথয্/ uপাt সংgহ, িবে ষণ eবং e সংkাn pেkপণ।
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১০. িবিনময় হার নীিত, িবিনময় হােরর গিত pকৃিত িনয়িমত মিনটর করা, pাসিঙ্গক িবষেয় তথয্ সংgহ o িবে ষণ eবং e
সংkাn pেkপণ।
১১. সামি ক aথর্ৈনিতক নীিত o রাজs নীিতর সেঙ্গ মুdানীিত o িবিনময় হার নীিতর সামঞ্জs পরীkা eবং েকান
aসামঞ্জs পিরলিkত হেল তা দূর করার জn sপািরশ pদান।
১২. মধয্েময়ািদ বােজট পূবার্ ভাস (Medium Term Budget Outlook-MTBO) eবং মধয্েময়ািদ বােজট েকৗশল
(Medium Term Budget Strategy-MTBS) eর সংি aধয্ােয়র খসড়া pণয়ন।
১৩. aথর্ৈনিতক সমীkার সংি

aধয্ােয়র খসড়া pণয়েন সহায়তা pদান।

১৪. বােজট বাsবায়ন agগিত o আয়- বয্েয়র গিতধারা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক িবে ষণ সংkাn ৈtমািসক o ষাnািসক
pিতেবদন pstত।
১৬. েকা- aিডর্েনশন কাuিnেলর কাযর্পt o েরকডর্ েনাটs pণয়েন সহায়তা দান।
১৭. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

সামি ক aথর্নীিত- ৩ শাখা ( বিহঃ খাত- External Sector)
১.

সামি ক শাখা- ১ eর সােথ সমnেয়র মাধয্েম সািবর্ক েলনেদেনর ভারসাময্ (Balance of Payment) সংkাn pেkপণ
pণয়ন eবং MTMF pণয়েন uk শাখােক pেয়াজনীয় সহায়তা pদান।

২. বাংলােদশ বয্াংক, রpািন unয়ন বুয্েরা o সংি
িবে ষণ o e সংkাn pেkপণ।

anাn সংsা হেত আমদািন- রpািন সংkাn তথয্ uপাt সংgহ,

৩. বািণজয্ ভারসাময্ পিরিsিত মিনটর করা।
৪. বািণজয্ নীিত সংkাn িবষয়ািদ।
৫. pবাসী আয় মিনটর করা eবং e সংkাn েকান সমsার udব হেল তা িনরসেনর জn sপািরশ েপশ করা।
৬. ৈবেদিশক িবিনেয়াগ, e জাতীয় িবিনেয়ােগর লভয্াংশ িবেদেশ েpরণ সংkাn তথয্ সংgহ eবং সািবর্ক েলনেদেনর
ভারসােময্ eর pভাব পযর্ােলাচনা।
৭. আnজর্ািতক aথর্ৈনিতক পিরিsিত িনয়িমত পযর্েবkণ eবং সাmpিতক aথর্ৈনিতক pবণতা o ভিবষয্ত গিত pকৃিত
সmেকর্ িবে ষণ।
৮. মধয্েময়ািদ বােজট পূবার্ ভাস (Medium Term Budget Outlook-MTBO) eবং মধয্েময়ািদ বােজট েকৗশল
(Medium Term Budget Strategy-MTBS) eর সংি aধয্ােয়র খসড়া pণয়ন।
৯. aথর্ৈনিতক সমীkার সংি

aধয্ােয়র খসড়া pণয়েন সহায়তা pদান।

১০. SAARC, Common Wealth- সহ anাn িdপািkক o বhপািkক aথর্ৈনিতক সহেযািগতা eবং eতদসংkাn
pিশkণ িবষয়ািদ।
১১. িবমসেটক, িড eiটসহ িবিভn আঞ্চিলক aথর্ৈনিতক েজাট/ সহেযািগতা সংkাn িবষয়ািদ।
১২. বােজট বাsবায়ন agগিত o আয়- বয্েয়র গিতধারা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক িবে ষণ সংkাn ৈtমািসক o ষাnািসক
pিতেবদন pণয়েন সহায়তা দান।
১৩. েকা- aিডর্েনশন কাuিnেলর কাযর্পt o েরকডর্ েনাটs pণয়েন সহায়তা দান।
১৪. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

রাজs নীিত (Fiscal Policy) aিধশাখা
রাজs নীিত- ১ শাখা
১.

সংি

মntণালয়/ িবভাগসমূেহর সােথ পরামশর্kেম রাজs নীিত (Fiscal Policy) pণয়ন o হালনাগাকরণ।

২. বােজট- ১ anিবভাগ eবং সামি ক- ১ শাখা eর সােথ সমnেয়র মাধয্েম Fiscal Account সংkাn pেkপণ pণয়ন/
হালনাগাদকরণ eবং MTMF pণয়েন সামি ক- ১ শাখােক pেয়াজনীয় সহায়তা pদান।
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৩. জাতীয় রাজs েবাডর্, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, বাংলােদশ বয্াংক, জাতীয় সঞ্চয় পিরদpর eবং সংি
সংsা হেত Fiscal Account সংkাn তথয্ uপাt সংgহ o িবে ষণ।

anাn দpর/

৪. বােজট- ১ anিবভাগ eবং সামি ক aথর্নীিত anিবভােগর সংি
শাখাসমূেহর সােথ পরামশর্ o সমnেয়র মাধয্েম
খসড়া মধয্েময়ািদ বােজট পূবর্াভাস (Medium Term Budget Outlook-MTBO) eবং খসড়া মধয্েময়ািদ বােজট
েকৗশল (Medium Term Budget Strategy-MTBS) pণয়ন।
৫. aথর্ৈনিতক সমীkার সংি

aধয্ােয়র খসড়া pণয়েন সহায়তা pদান।

৬. িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং সংsা েথেক বােজট বkৃতার তথয্ািদ সংgহ।
৭. Monthly Fiscal Macro Update pণয়ন o oেয়ব সাiেট pকাশ।
৮. িdপািkক o বhপািkক unয়ন সহেযাগীেদর (িবশব্ বয্াংক, আieমeফ, eিডিব, জাiকা iতয্ািদ) সােথ েযাগােযাগ o
সংি কাজ।
৯. আieমeফ (িজeফeস eবং আিটর্েকল- ৪ কনসালেটশন বয্তীত) eবং সামি ক aথর্নীিত সmিকর্ত িবষয়ািদ।
১০. িবশব্বয্াংক, িবশব্ বািণজয্ সংsা, iueনিসিটeিড pমুখ আnজর্ািতক o আঞ্চিলক pিত ােনর সােথ সামি ক aথর্নীিত
(নীিত িবষয়ক) িবষেয় েযাগােযাগ o সমnয় রkা করা।
১১. েকা- aিডর্েনশন কাuিnেলর কাযর্পt o েরকডর্ েনাটs pণয়েন সহায়তা দান।
১২. বােজট বাsবায়ন agগিত o আয়- বয্েয়র গিতধারা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক িবে ষণ সংkাn ৈtমািসক o ষাnািসক
pিতেবদন pণয়েন সহায়তা দান।
১৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

রাজs নীিত- ২ শাখা
১.

সরকােরর grtপূণর্ নীিতিবষয়ক িসdাn o uেদয্াগসমূেহর (major policy decisions and initiatives) মধয্ o
দীঘর্েময়ািদ আিথর্ক সংে ষ o aথর্ৈনিতক pভাব িবে ষণ।

২. দািরdয্ িনরসন েকৗশলপt aথবা e জাতীয় েয েকান নীিতিনধর্ারণী দিলল pণয়েন সংি
সহায়তা pদান সংkাn িবষয়ািদ।

মntণালয়/ িবভাগ/ সংsােক

৩. নীিত িনধর্ারণী দিলেল বিণর্ত েকৗশলগত uেdেশয্র সােথ সঙ্গিত েরেখ েসkর/ মntণালয়িভিtক বয্য় agািধকার
িনধর্ারণ।
৪. বয্য় িবে ষণ eবং েস আেলােক সmদ বNন o পুনঃবNেনর েktসমূহ িচhতকরণ o e সংkাn sপািরশ pণয়ন।
৫. সরকােরর সািবর্ক বয্য়নীিত (overall expenditure policy) িনয়িমত পযর্ােলাচনা eবং pেয়াজনীয় unয়েনর জn
sপািরশ pণয়ন।
৬. মধয্েময়ািদ বােজট পূবর্াভাস (Medium Term Budget Outlook- MTBO) eবং মধয্েময়ািদ বােজট েকৗশল
(Medium Term Budget Strategy- MTBS) eর সংি aধয্ােয়র খসড়া pণয়ন।
৭. aথর্ৈনিতক সমীkার সংি

aধয্ােয়র খসড়া pণয়েন সহায়তা pদান।

৮. Monthly Fiscal Report pণয়ন o oেয়ব সাiেট pকাশ।
৯. েকা- aিডর্েনশন কাuিnেলর কাযর্পt o েরকডর্ েনাটs pণয়েন সহায়তা দান।
১০. বােজট বাsবায়ন agগিত o আয়- বয্েয়র গিতধারা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক িবে ষণ সংkাn ৈtমািসক o ষাnািসক
pিতেবদন pণয়েন সহায়তা দান।
১১. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

রাজs নীিত- ৩ শাখা
১.

সরকােরর সািবর্ক রাজs নীিত (overall revenue policy) িনয়িমত পযর্ােলাচনা eবং pেয়াজনীয় unয়েনর জn
sপািরশ pণয়ন।

২. মধয্েময়ােদ রাজs আদােয়র সmাবয্ গিত pকৃিত o মধয্েময়ােদ রাজs আদােয়র oপর সাmpিতক রাজs নীিতর সmাবয্
pিতিkয়া িবে ষণ।
৩. সরকাির সmদ বয্বহােরর েkেt কাযর্কািরতা o দkতা বৃিdর লেkয্ uপযুর্k সংsােরর sপািরশ pণয়ন।

aথর্ িবভােগর কাযর্বন্টন তািলকা • 21

৪. মধয্েময়ািদ বােজট পূবার্ ভাস (Medium Term Budget Outlook-MTBO) eবং মধয্েময়ািদ বােজট েকৗশল
(Medium Term Budget Strategy-MTBS) eর সংি aধয্ােয়র খসড়া pণয়ন।
৫. aথর্ৈনিতক সমীkার সংি

aধয্ােয়র খসড়া pণয়েন সহায়তা pদান।

৬. Sovereign Credit Rating সংkাn কাজ।
৭. েকা- aিডর্েনশন কাuিnেলর কাযর্পt o েরকডর্ েনাটs pণয়েন সহায়তা দান।
৮. বােজট বাsবায়ন agগিত o আয়- বয্েয়র গিতধারা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক িবে ষণ সংkাn ৈtমািসক o ষাnািসক
pিতেবদন pণয়েন সহায়তা দান।
৯. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বােজট পিরবীkণ, মূলয্ায়ন o িরেপািটর্ং aিধশাখা
পিরবীkণ- ১ শাখা
১.

মntণালয়/ িবভাগoয়াির eবং aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসoয়াির রাজs আদােয়র agগিত মিনটর করা।

২. pকৃত রাজs আদায় লkয্মাtার তুলনায় কম হেল সংি মntণালয়/ িবভােগর সেঙ্গ আেলাচনাkেম eর কারণ uদঘাটন
eবং লkয্মাtা aজর্েনর জn যথাযথ পদেkপ gহেণর জn সংি
মntণালয়/ িবভাগেক pেয়াজনীয় িদকিনেদর্শনা
pদান।
৩. জাতীয় বােজট বাsবায়ন পিরকlনা pণয়ন, uk পিরকlনা anযায়ী বােজট বাsবায়েনর লেkয্ pেয়াজনীয় বয্বsা
gহণ eবং মািসক/ ৈtমািসক agগিত pিতেবদন pstত করা।
৪. pেতয্ক মntণালয়/ িবভাগ কতৃক
র্ aিধদpর/ সংsাoয়ারী বােজট বাsবায়ন পিরকlনা pণয়ন িনি ত করা।
৫. anেমািদত বােজেটর িবপরীেত মntণালয়/ িবভাগoয়াির eবং aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসoয়াির annয়ন o unয়ন বয্য়
িবেশষ কের সরবরাহ o েসবা, েমরামত o সংরkণ, িনমর্াণ o পূতর্ eবং সmদ সংgহ iতয্ািদ বয্েয়র agগিত মািসক
িভিtেত মিনটর করা।
৬. বােজট বkৃতা pstেতর জn pেয়াজনীয় তথয্ সংgহ করা eবং বােজট বkৃতা pণয়েন সহায়তা করা।
৭. রাজs পিরকlনা (fiscal plan) বাsবায়েনর agগিত, িবেশষ কের রাজs আহরণ eবং বািষর্ক unয়ন কমর্সিূ চর
বাsবায়ন সmেকর্ বােজট- ১/ ২ anিবভাগ, aভয্nরীণ সmদ িবভাগ, পিরকlনা কিমশন eবং িহসাব মহািনয়ntেকর
কাযর্ালেয়র সােথ িনয়িমতভােব পরামশর্ করা eবং pেয়াজন হেল aথর্ সিচবেক e িবষেয় aবিহত করা।
৮. মধয্েময়ািদ বােজট পূবার্ ভাস (Medium Term Budget Outlook-MTBO) eবং মধয্েময়ািদ বােজট েকৗশল
(Medium Term Budget Strategy-MTBS) eর সংি aধয্ােয়র খসড়া pণয়ন।
৯. েকা- aিডর্েনশন কাuিnেলর কাযর্পt o েরকডর্ েনাটs pণয়েন সহায়তা দান।
১০. বােজট বাsবায়ন agগিত o আয়- বয্েয়র গিতধারা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক িবে ষণ সংkাn ৈtমািসক o ষাnািসক
pিতেবদন pণয়েন সহায়তা দান।
১১. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

পিরবীkণ- ২ শাখা
১.

দািরd িনরসন eবং েজন্ডার ৈবষময্ িনরসনমূলক কমর্সিূ চ/ pকlসহ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমূহ কতৃক
র্
বাsবায়নাধীন pধান pধান কমর্সিূ চ/ pকlসমূহ বাsবায়েনর agগিত পযর্ােলাচনা।

২. কমর্সংsান সৃি , সামািজক িনরাপtা েব িন েজারদারকরণ, সািবর্ক দািরd িনরসন েকৗশল eবং েজন্ডার ৈবষময্
দূরীকরণসহ সামািজক খােতর সােথ সংি িবিভn িবষেয়র oপর িবে ষণধমর্ী pিতেবদন pণয়ন।
৩. aথর্ িবভাগ কতৃক
র্ বাsবায়নাধীন তহিবলসমূেহর মিনটিরং eবং মিনটিরং pিতেবদন pণয়ন o e সংkাn policy note
ৈতরী করা।
৪. বােজট বkৃতা pstেতর জn pেয়াজনীয় তথয্ সংgহ করা eবং বােজট বkৃতা pণয়েন সহায়তা করা।
৬. েকা- aিডর্েনশন কাuিnেলর কাযর্পt o েরকডর্ েনাটs pণয়েন সহায়তা দান।
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৭. বােজট বাsবায়ন agগিত o আয়- বয্েয়র গিতধারা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক িবে ষণ সংkাn ৈtমািসক o ষাnািসক
pিতেবদন pণয়েন সহায়তা দান।
৮. Micro Finance Endowment Fund পিরবীkণ সংkাn কাজ।
৯. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

পিরবীkণ- ৩ শাখা
১.

বােজট বkৃতা pstেতর জn pেয়াজনীয় তথয্ সংgহ করা eবং বােজট বkৃতা pণয়ন করা।

২. বােজট বাsবায়ন ময্ািTk pণয়ন o হালনাগাদকরণ।
৩. েকা- aিডর্েনশন কাuিnেলর কাযর্পt o েরকডর্ েনাটs pণয়েন সহায়তা দান।
৪. বােজট বাsবায়ন agগিত o আয়- বয্েয়র গিতধারা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক িবে ষণ সংkাn ৈtমািসক o ষাnািসক
pিতেবদন pণয়েন সহায়তা দান।
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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েTজাির o ঋণ বয্বsাপনা anিবভাগ
(Treasury and Debt Management Wing)
১.

সরকােরর ঋণ সংkাn নীিত- পdিত (Debt Related Policy) pণয়ন eবং হালনাগাদকরণ।

২. আিথর্ক নীিতর (Fiscal Policy) আেলােক সরকার কতৃর্ক ঋণ সংgেহর বািষর্ক পিরকlনা pণয়ন o e সংkাn েকৗশল
(Strategy) িনধর্ারণ।
৩. সরকােরর ঋণ িম ণ (Debt-mix) পযর্ােলাচনা করা।
৪. সরকাির ঋণ সংkাn তথয্ািদ িবে ষণ (analysis) o pকাশ (disclosure)।
৫. সরকার কতৃক
র্ গৃহীত aভয্nরীণ ঋণ o ঋেণর sদ পিরেশাধ সংkাn িবষয়ািদ।
৬. সরকােরর Contingent liabilities eবং Quasi Fiscal Liabilities eর বয্বsাপনা।
৭. সরকােরর ঋণ ধারণ kমতার (Debt Sustainability) পিরবীkণ।
৮. িবিভn sায়tশািসত সংsার সােথ ঋণচুিk o সহায়ক ঋণ চুিkর (Subsidiary Loan Agreement) oপর মতামত
pদান o সmািদত চুিk anসাের িহসাব সংরkণ o আদায় পিরবীkণ।
৯. সরকােরর েনাট o মুdা সংgহ eবং েTজাির pশাসেনর বােজট সংkাn িবষয়ািদ।
১০. সরকােরর কর বিহর্ভূত রাজs ধাযর্ o আদায় সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী।
১১. িবিভn sায়tশািসত pিত ান, রাTায়t pিত ান eবং sানীয় সরকার pিত ানেক pদt ঋেণর আসল o sদ বাবদ
র্ েkর িনকট েপশ করা।
সরকােরর পাoনা আদােয়র মািসক pিতেবদন ৈতরী পূবর্ক সংি কতৃপ
১২. সরকার কতৃক
র্ িবিভn sায়tশািসত pিত ান, রাTায়t pিত ান eবং sানীয় সরকার pিত ানেক ঋণ pদান eবং e
জাতীয় pিত ান কতৃক
র্ aভয্nরীণ aথবা ৈবেদিশক uৎs হেত ঋণ gহণ সংkাn নীিতমালা pণয়ন।
১৩. জাতীয় রাজs েবাডর্ িনয়িমত eবং জাতীয় রাজs েবােডর্র আoতা বিহভূর্ত সকল pকার কর রাজেsর লkয্মাtা o
রাজs আদায় সংkাn তথয্ সংgহ eবং রাজs সংkাn তথয্ িবে ষণ o মূলয্ায়ন।
১৪. aথর্ িবভাগ eবং eর আoতাধীন সকল aিধদpর/ পিরদpেরর কমর্কতর্ােদর িবেদশ/ aভয্nরীণ pিশkণ সংkাn
কাযর্াবলী।
১৫. সরকােরর নগদ পিরিsিতর পূবর্াভাসসহ সরকােরর নগদ বয্বsাপনা।
১৬. পাবিলক pাiেভট পাটর্নারশীপ (িপিপিপ) সংkn যাবতীয় কাযর্াবলী।
১৭. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর
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ঋণ বয্বsাপনা aিধশাখা
ঋণ বয্বsাপনা- ১ শাখা
১.

সরকােরর ঋণ সংkাn নীিত (Debt Related Policy) pণয়ন eবং হালনাগাদকরণ।

২. আিথর্ক নীিতর (Fiscal Policy) আেলােক সরকার কতৃর্ক ঋণ সংgেহর বািষর্ক পিরকlনা pণয়ন o e সংkাn েকৗশল
(Strategy) িনধর্ারণ।
৩. সরকােরর ঋণ িম ণ (Debt-mix) aথর্াৎ ঋণ েকাn সূt েথেক কী পিরমাণ ঋণ গৃহীত হেব তা িনধর্ারণ।
৪. সরকাির ঋেণর দায় পিরেশাধজিনত (Amortization) ভিবষয্ৎ pভাব িনrপণ।
৫. সরকােরর সািবর্ক ঋণ পিরিsিত সmিকর্ত তথয্ সংকলন,পযর্ােলাচনা, পিরবীkণ eবং pিতেবদন pণয়ন।
৬. aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভােগর সােথ সমnেয়র মাধয্েম ৈবেদিশক ঋণ সংkাn তথয্ািদ সংgহ।
৭. সরকাির ঋেণর oপর Contingent liabilities eবং Quasi Fiscal Liabilities eর pভাব িবে ষণ।
৮. সরকােরর ঋণ ধারণ kমতা (Debt Sustainability) িবে ষণ।
৯. সরকােরর ঋণ gহেণর ঝুিঁ ক িবে ষণ (Debt Risk analysis)।
১০. সরকােরর Cash & Debt Management Committee (CDMC) eবং Cash & Debt Management Technical
Committee (CDMTC) সংkাn যাবতীয় কাজ।
১১. ঋণ বয্বsাপনা কাযর্kেমর সংsার িবষয়ক যাবতীয় কাজ।
১২. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

ঋণ বয্বsাপনা- ২ শাখা
১.

সরকােরর aভয্nরীণ ঋণ সmিকর্ত তথয্ সংকলন,পযর্ােলাচনা, পিরবীkণ eবং pিতেবদন pণয়ন।

২. সরকােরর সািবর্ক o aভয্nরীণ ঋেণর িsিত িববরণী pণয়ন।
৩. িবিভn সূt হেত গৃহীতবয্ দীঘর্েময়ািদ eবং sl েময়ািদ ঋেণর pাkলন চূড়াnকরণ o pেkপণ pণয়ন।
৪. েTজাির িবল eবং েTজাির বেন্ডর িনলাম পিঞ্জকা pণয়ন।
৫. েTজাির বন্ড o িবেলর pাiমারী o েসেকন্ডারী মােকর্ট সংkাn িবষয়ািদ।
৬. বােজট anিবভাগ কতৃক
র্ েযৗিkকতা িনধর্ারণ সােপেk িবেশষ েTজাির বন্ড জাির সংkাn সকল কাজ।
৭. বাজার uৎস (Market) হেত গৃহীত দীঘর্েময়ািদ eবং slেময়ািদ ঋেণর আসল o sদ পিরেশােধর pাkলন চূড়াnকরণ
o pেkপণ pণয়ন।
৮. বাজার বিহর্ভূত uৎস (Retail) হেত গৃহীত ঋেণর আসল o sদ পিরেশােধর pাkলন চূড়াnকরণ o pেkপণ pণয়ন।
৯. ঋণ িনয়ntণ eবং ঋণ সংkাn তথয্ িবে ষণ (analysis) o pকাশ (disclosure) eবং aভয্nরীণ uৎস েথেক সরকাির
ঋণ gহেণর pভাব িবে ষণ।
১০. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pচ্ছn দায় বয্বsাপনা শাখা
১.

মিনটিরং েসল eবং pেযাজয্ েkেt বােজট anিবভােগর মতামেতর িভিtেত সরকােরর পেk গয্ারািন্ট o কাuন্টার
গয্ারািন্ট pদান, pিমসির েনাট isয্করণ eবং e সংkাn তথয্ সংরkণ o িবে ষণ eবং িববরণী/ pিতেবদন pণয়ন।

২. আnষিঙ্গক দায় (Contingent Liabilities) eবং Quasi Fiscal Liabilities সংkাn তথয্ o িহসাব সংরkণ eবং e
সংkাn িববরণী/ pিতেবদন pণয়ন।
৩. ঋণ ডাটােবজ ৈতরী eবং e সংkাn সকল তথয্ সংরkণ।
৪. েTজাির o ঋণ বয্বsাপনা anিবভাগ eর aধীন শাখা সমূেহর pশাসিনক কােজর সমnয় সাধন।
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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নগদ বয্বsাপনা o pিশkণ শাখা
১.

বাংলােদশ বয্াংক কতৃক
র্ দািখলকৃত সরকাির pািp o পিরেশাধ সmিলত pিতেবদন eবং ঋণ সংkাn িববরণী/
pিতেবদন পযর্ােলাচনা।

২. বােজট বাsবায়ন পিরকlনার সােথ সামঞ্জsপূণর্ মাসিভিtক নগদ pািp (Cash Inflows), নগদ পিরেশাধ (Cash
Outflows) eবং বািষর্ক নগদ পিরকlনা (Annual Cash Plan) pstত করা eবং িনয়িমত হালনাগাদ করা।
৩. মাসিভিtক নগদ pািp (Cash Inflows), নগদ পিরেশােধর pেkপেণর িভিtেত ঋণ পিরকlনা pstত করা।
৪. সরকােরর সmদ পিরিsিত যথা- সরকােরর pািp - পিরেশাধ eবং নগদ িsিত পযর্ােলাচনা o পিরবীkণ।
৫. সরকােরর বয্াংক িহসােবর বয্বsাপনা।
৬. aথর্ িবভাগ eবং eর আoতাধীন সকল aিধদpর/ পিরদpেরর কমর্কতর্ােদর pিশkণ চািহদা িনrপণ।
৭. aথর্ িবভাগ eবং eর আoতাধীন সকল aিধদpর/ পিরদpেরর কমর্কতর্ােদর aভয্nরীণ pিশkণ।
৮. aথর্ িবভাগ eবং eর আoতাধীন সকল aিধদpর/ পিরদpেরর কমর্কতর্ােদর িবেদশ pিশkণ।
৯. aথর্ িবভােগর কমর্কতর্ােদর দkতা unয়েনর জn ঘেরায়া (in-house) pিশkেণর বািষর্ক পিরকlনা pণয়ন।
১০. পিরকlনা anযায়ী ঘেরায়া pিশkণ আেয়াজন।
১১. pিশkেণাtর pিতেবদন uপsাপন।
১২. েসিমনার o oয়াকর্শপ iতয্ািদ আেয়াজন/ pিতিনিধ মেনানয়ন।
১৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

েTজাির, িডeসeল o ikiিট aিধশাখা
েTজাির বয্বsাপনা- ১ শাখা
১.

েTজাির pিত ান বয্বsাপনা।

২. েজলা েTজাির pিত ানসমূহেক পয্াডলক সরবরাহকরণ।
৩. বােজয়াpকৃত sণর্বার িন িtকরণ।
৪. িবিভn মূলয্মােনর মুdা o েনাট মুdণ সংkাn কাজ।
৫. ০৯০২- েTজাির pিত ান, ০৯০৩- টাকশাল o ০৯০৪- মুdা- e খাতgেলার বােজট pণয়ন, pকৃত খরেচর িহসাব,
udৃt aথর্ সমপর্ণ, সমnয় সাধন o sারক েরৗপয্ মুdা জাির।
৬. pতয্াপর্ণেযাগয্ শুl েচেকর মাধয্েম েফরত pদােনর kমতা pদান।
৭. সরকাির কমর্কতর্ােদর েবতন gহেণর pিkয়া সহজীকরণ।
৮. িড.িড.o িনেয়াগ সংkাn কাযর্াবলী।
৯. বাংলােদশ কােরnী, বয্াংক েনাট iতয্ািদর িডজাiন anেমাদন।
১০. িবিভn pকার মুdেণর জn েকাmানীর নাম তািলকাভুkকরেণর বয্বsা gহণ।
১১. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

িডeসeল- ১ শাখা
১.

িবিভn sায়tশািসত pিত ান, আধা- sায়tশািসত সংsা, পাবিলক েসkর কেপর্ােরশন, বয্াংক o আিথর্ক pিত ান eবং
sানীয় সরকার (s- শািসত) pিত ানেক pদt ঋেণর আসল o sদ বাবদ সরকােরর পাoনা সংkাn তথয্ o িহসাব
সংরkণ, হালনাগাদকরণ eবং e সংkাn পুিsকা/ িনেদর্িশকা pণয়ন o pকাশ।

২. মিনটিরং েসেলর সােথ সমnেয়র মাধয্েম িবিভn sায়tশািসত pিত ান, আধা- sায়tশািসত সংsা, পাবিলক েসkর
কেপর্ােরশন, বয্াংক o আিথর্ক pিত ান eবং sানীয় সরকার (s- শািসত) pিত ানেক pদt ঋেণর আসল o sদ বাবদ
আদায়েযাগয্ aেথর্র pাkলন pণয়ন।
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৩. unয়ন সহেযাগী সরকার/ সংsা েথেক গৃহীত ঋেণর পুনঃলগ্ণীকরণ সংkাn িবষয়ািদ।
৪. িবিভn sায়tশািসত সংsা/ pিত ােনর সােথ ঋণচুিk o সহায়ক ঋণ চুিkর (Subsidiary Loan Agreement) oপর
মতামত pদান eবং e সংkাn তথয্ািদ/ িহসাব সংরkণ o হালনাগাদকরণ।
৫. রাজs বােজট েথেক pদt ঋণ সংkাn চুিkর oপর মতামত pদান eবং e সংkাn তথয্ািদ/ িহসাব সংরkণ o
হালনাগাদকরণ।
৬. লগ্ণী চুিk, পুন: লিগ্ণ চুিk (eলe, eসeলe) eবং e সংkাn সরকাির আেদশ সংgহ o সংরkণ।
৭. সরকাির ikiিট সংkাn তথয্ সংরkণ o পুিsকা/ িনেদর্িশকা pণয়ন o pকাশ।
৮. িবিভn sায়tশািসত pিত ান, আধা- sায়tশািসত সংsা, পাবিলক েসkর কেপর্ােরশন, বয্াংক o আিথর্ক pিত ান eবং
sানীয় সরকার (s- শািসত) pিত ানেক pদt সরকাির anদােনর তথয্ সংরkণ o পুিsকা/ িনেদর্িশকা pণয়ন o
pকাশ।
৯. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

িডeসeল- ২ শাখা
১.

িবিভn sায়tশািসত pিত ান রাTায়t pিত ান eবং sানীয় সরকার pিত ানেক pদt ঋেণর আসল o sদ বাবদ
সরকােরর পাoনা আদােয়র মািসক pিতেবদন ৈতরী পূবর্ক সংি কতৃপ
র্ েkর িনকট েপশ করা।

২. সরকার কতৃক
র্ pদt ঋেণর আসল o sদ বাবদ পাoনা আদােয়র জn pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ।
৩. ঋেণর আসল o sদ পিরেশাধ সংkাn িবষেয় সংি

সংsা/ pিত ােনর আপিt িন িtর বয্বsা gহণ।

৪. েকান সংsা/ pিত ােনর ঋণ পুনঃ তফিসলীকরেণর িবষেয় মতামত pদান।
৫. েকান সংsা/ pিত ােনর ঋণ ikয্iিটেত rপাnর সংkাn িবষয়।
৬. িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয় eবং বাংলােদশ বয্াংক েথেক জমার িববরণী সংgহ করতঃ েTজাির চালােনর সােথ
িরকনসাiলকরণ।
৭. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

কর রাজs o কর বিহভূত
র্ রাজs aিধশাখা
eনিটআর- ১ শাখা
১.

কর- রাজs
ক) জাতীয় রাজs েবাডর্ িনয়িntত eবং জাতীয় রাজs েবােডর্র আoতা বিহভূত
র্ সকল pকার কর রাজেsর লkয্মাtা o
রাজs আদায় সংkাn তথয্ সংgহ;
খ) রাজs সংkাn তথয্ িবে ষণ o মূলয্ায়ন;
গ) রাজs আদােয়র লkয্মাtা o pকৃত আদােয়র তারতময্ িবে ষণ কের যথাযথ কারণ িচিhতকরণ;
ঘ) রাজs আদােয় গৃহীত নতুন পদেkপসমূেহর কাযর্কািরতা মূলয্ায়ন;
ঙ) রাজs সংkাn বয্বsাপনা pিতেবদন pণয়ন।

২. কর- বিহভূত
র্ রাজs
ক) কর- বিহভূত
র্ রাজs ধাযর্ o আদায় কাযর্ পিরবীkণ;
খ) কর- বিহভূত
র্ রাজs সংkাn তথয্ সংgহ, িবে ষণ eবং মূলয্ায়ন সংkাn কাযর্াবলী;
গ) িনিদর্ সময়ােn আদায় পিরিsিত eবং আদােয়র সমsা o সmাবনা িবষেয় pিতেবদন pণয়ন o sপািরশ pণয়ন;
ঘ) িনধর্ািরত সকল েকােডর আoতায় কর- বিহভূত
র্ রাজs আদায় পিরিsিত পিরবীkণ eবং লkয্মাtা aজর্েনর জn
sপািরশ pণয়ন;
ঙ) বােজট pণয়ন o anাn pেয়াজেন pেয়াজনীয় তথয্ সরবরাহ;
চ) রাজs আদায় pিkয়ার দূবর্লতা trিট- িবচুয্িতসমূহ িচিhতকরণ o e িবষেয় sপািরশ pণয়ন;
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ছ) রাজs আদায় সংkাn তথয্ সংgহ o রkণােবkণ pিkয়ােক s ু o সহজসাধয্ করার জn আধুিনক তথয্ pযুিkর
pেয়াগ;
জ) কর- বিহভূত
র্ রাজs িবষেয় সভা, েসিমনার, oয়াকর্শেপর আেয়াজন সmিকর্ত কাযর্াবলী।
৩. uপেরাk কাযর্পিরিধর আেলােক িনেmাk মntণালয়/ িবভাগ সmেকর্ বয্বsা gহণ:
০১- রাTপিতর কাযর্ালয়
০২- জাতীয় সংসদ
০৩- pধানমntীর কাযর্ালয়
০৬- িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়
০৭- জনpশাসন মntণালয়
০৮- সরকাির কমর্ কিমশন
০৯- aথর্ িবভাগ (িস eন্ড eিজ বয্তীত)
১০- aথর্ িবভাগ (িস eন্ড eিজ)
১১- aভয্nরীণ সmদ িবভাগ
১২- বয্াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ
১৮- পররাT মntণালয়
১৯- pিতরkা মntণালয়
২০- সশst বািহনী িবভাগ
২১- আiন o িবচার িবভাগ
২২- sরাT মntণালয়
২৩- েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ
৬১- spীম েকাটর্
৬৭- dনর্ীিত দমন কিমশন
৪. uপেরাk েকােডর িবপরীেত কর বিহভূর্ত রাজs আদায় সmেকর্ মািসক/ ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বাৎসিরক pিতেবদন
pণয়ন।
৫. aিধশাখায় িবিভn শাখার pশাসিনক কােজর সমnয় সাধন।
৬. anাn শাখা েথেক pাp pিতেবদেনর িভিtেত aিধশাখায় সামিgক pিতেবদন সংkাn কাযর্াবলী।
৭. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

eনিটআর- ২ শাখা
১.

কর- বিহভূত
র্ রাজs
ক) কর- বিহভূত
র্ রাজs ধাযর্ o আদায় কাযর্ পিরবীkণ;
খ) কর- বিহভূত
র্ রাজs সংkাn তথয্ সংgহ, িবে ষণ eবং মূলয্ায়ন সংkাn কাযর্াবলী;
গ) িনিদর্ সময়ােn আদায় পিরিsিত eবং আদােয়র সমsা o সmাবনা িবষেয় pিতেবদন pণয়ন o sপািরশ pণয়ন;
র্ রাজs আদায় পিরিsিত পিরবীkণ eবং লkয্মাtা aজর্েনর জn
ঘ) িনধর্ািরত সকল েকােডর আoতায় কর- বিহভূত
sপািরশ pণয়ন;
ঙ) বােজট pণয়ন o anাn pেয়াজেন pেয়াজনীয় তথয্ সরবরাহ;
চ) রাজs আদায় pিkয়ার দূবর্লতা trিট- িবচুয্িতসমূহ িচিhতকরণ o e িবষেয় sপািরশ pণয়ন;
ছ) রাজs আদায় সংkাn তথয্ সংgহ o রkণােবkণ pিkয়ােক s ু o সহজসাধয্ করার জn আধুিনক তথয্ pযুিkর
pেয়াগ;
জ) কর- বিহভূত
র্ রাজs িবষেয় সভা, েসিমনার, oয়াকর্শেপর আেয়াজন সmিকর্ত কাযর্াবলী।

২. uপেরাk কাযর্পিরিধর আেলােক িনেmাk মntণালয়/ িবভাগ সmেকর্ বয্বsা gহণঃ
০৪- মিntপিরষদ িবভাগ
১৩- aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ
১৪- পিরকlনা িবভাগ
১৫- বাsবায়ন,পিরবীkণ o মূলয্ায়ন িবভাগ
১৬- পিরসংখয্ান িবভাগ
১৭- বািণজয্ মntণালয়
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২৬- িবjান o pযুিk মntণালয়
২৮- তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk মntণালয়
৩১- ম o কমর্সংsান মntণালয়
৩২- গৃহায়ন o গণপূতর্ মntণালয়
৩৩- তথয্ মntণালয়
৩৫- ধমর্ িবষয়ক মntণালয়
৩৭- sানীয় সরকার িবভাগ
৩৮ পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ
৩৯- িশl মntণালয়
৪৬- ভূিম মntণালয়
৫০- সড়ক িবভাগ
৫১- েরলপথ মntণালয়
৫২- েনৗ- পিরবহন মntণালয়
৫৫- পাবর্তয্ চTgাম িবষয়ক মntণালয়
৭১- েসতু িবভাগ
৩. eতdয্তীত আিথর্ক pিত ান eবং আিথর্ক বিহভূত
র্ sায়tশািসত pিত ান সমূেহর লভয্াংশ o মুনাফা আদায় কাযর্trম;
৪. uপেরাk েকােডর িবপরীেত কর- বিহভূত
র্ রাজs আদায় সmেকর্ পািkক/ ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বাৎসিরক pিতেবদন
pণয়ন;
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

eনিটআর- ৩ শাখা
১.

কর- বিহভূত
র্ রাজs
ক) কর- বিহভূত
র্ রাজs ধাযর্ o আদায় কাযর্ পিরবীkণ;
খ) কর- বিহভূত
র্ রাজs সংkাn তথয্ সংgহ, িবে ষণ eবং মূলয্ায়ন সংkাn কাযর্াবলী;
গ) িনিদর্ সময়ােn আদায় পিরিsিত eবং আদােয়র সমsা o সmাবনা িবষেয় pিতেবদন pণয়ন o sপািরশ pণয়ন;
র্ রাজs আদায় পিরিsিত পিরবীkণ eবং লkয্মাtা aজর্েনর জn
ঘ) িনধর্ািরত সকল েকােডর আoতায় কর- বিহভূত
sপািরশ pণয়ন;
ঙ) বােজট pণয়ন o anাn pেয়াজেন pেয়াজনীয় তথয্ সরবরাহ;
চ) রাজs আদায় pিkয়ার দূবর্লতা trিট- িবচুয্িতসমূহ িচিhতকরণ o e িবষেয় sপািরশ pণয়ন।
ছ) রাজs আদায় সংkাn তথয্ সংgহ o রkণােবkণ pিkয়ােক s ু o সহজসাধয্ করার জn আধুিনক তথয্ pযুিkর
pেয়াগ;
জ) কর- বিহভূত
র্ রাজs িবষেয় সভা, েসিমনার, oয়াকর্শেপর আেয়াজন সmিকর্ত কাযর্াবলী;

২. uপেরাk কাযর্পিরিধর আেলােক িনেmাk মntণালয়/ িবভাগ সmেকর্ বয্বsা gহণঃ
২৪২৫২৭২৯৩০৩৪৩৬৪০৪২৪৩৪৪৪৫৪৭৪৮৪৯৫৩-

pাথিমক o গণিশkা মntণালয়
িশkা মntণালয়
sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালয়
সমাজ কলয্াণ মntণালয়
মিহলা o িশশু িবষয়ক মntণালয়
সংsৃিত িবষয়ক মntণালয়
যুব o kীড়া মntণালয়
বst o পাট মntণালয়
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ
কৃিষ মntণালয়
মৎs o পশু সmদ মntণালয়
পিরেবশ o বন মntণালয়
পািন সmদ মntণালয়
খাদয্ িবভাগ
dেযর্াগ o tাণ বয্বsাপনা িবভাগ
েবসামিরক িবমান পিরবহন o পযর্টন মntণালয়
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৫৪৫৬৬৩৬৫-

ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়
িবdয্ৎ িবভাগ
মুিkযুd িবষয়ক মntণালয়
pবাসী কলয্াণ o ৈবেদিশক কমর্সং হান মntণালয়

৩. uপেরাk েকােডর িবপরীেত কর- বিহভূত
র্ রাজs আদায় সmেকর্ পািkক/ ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বাৎসিরক pিতেবদন
pণয়ন;
৪. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

িপিপিপ aিধশাখা
িভিজeফ শাখা
১.

িপিপিপ pকেlর জn গৃহীত িভিজeফ psাব পরীkা- িনরীkাপূবর্ক বয্বsা gহণ।

২. িভিজeফ psােবর িভিtেত সmাবয্ আিথর্ক সহায়তার েযৗিkকতা পরীkা।
৩. িভিজeফ epাiেজল কিমিটর সভা আহবান eবং িভিজeফ psাব uপsাপন।
৪. epাiেজল কিমিটর সভার জn কাযর্পt pণয়ন, সভার কাযর্িববরণী pণয়ন eবং কিমিট সংkাn সকল িবষয়াবিল।
৫. epাiেজল কিমিটর sপািরশ anযায়ী পদেkপ gহণ o sপািরশ anেমাদেনর জn uপsাপন।
৬. িভিজeফ চুিk sাkর সংkাn যাবতীয় কাযর্kম gহণ।
৭. চুিk anযায়ী িভিজeফ aবমুিk।
৮. িভিজeফ বয্বহার মিনটিরং সংkাn যাবতীয় কাযর্াবিল।
৯. িভিজeফ সংkাn পিরপt, আেদশ, িনেদর্শনা, ছক iতয্ািদ জাির।
১০. চািহদা anযায়ী িভিজeফ বােজট pাkলন সংsাপেনর pেয়াজনীয় uেদয্াগ gহণ।
১১. ঊধব্র্তন কর্তৃপk কতৃক সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

েটকিনকয্াল eিসসটয্াn (িটe) শাখা
১.

িপিপিপ pকেlর জn গৃহীত কািরগির সহায়তা সংkাn সকল psাব পরীkা- িনরীkাপূবর্ক বয্বsা gহণ।

২. কািরগির সহায়তা তহিবল সংkাn িবষয়ািদ।
৩. িপিপিপ সংkাn িবষেয় সকল মntণালয়/ িবভাগ/ বাsবায়নকারী সংsা o িপিপিপ aিফেসর সেঙ্গ সমnয়সাধন।
৪. aথর্ৈনিতক সংkাn মিntসভা কিমিটর সভায় utািপত িপিপিপ সংkাn িবষেয় মতামত pদান।
৫. কািরগির সহায়তা o কািরগির সহায়তা তহিবল সংkাn েয েকান আেদশ/ িনেদশনা/ পিরপt/ ছক iতয্ািদ জাির।
৬. িপিপিপ pচার o সেচতনতা সৃি o দkতা unয়ন সংkাn িবষয়ািদ।
৭. কািরগির সহায়তা বয্বহার মিনটিরং o pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ।
৮. কািরগির সহায়তা তথয্ ভান্ডার গঠন, হালনাগাদকরণ eবং সংরkণ।
৯. িবআieফeফeল eর pশাসিনক িবষয়ািদ।
১০. ঊধব্র্তন কর্তৃপk কতৃক সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pেজk িরিভu শাখা
১.

িপিপিপ pকেlর সmাবয্ ঝুঁিক পযর্ােলাচনা, সmাবয্ ঝুিঁ কসমূেহর েযৗিkক বন্টেনর িবষেয় মতামত pদান।

২. িপিপিপ pকেl িবিনেয়ােগর Value for money সংkাn িবষেয় pেয়াজনীয় মতামত pদান।
৩. িপিপিপ pকেlর আিথর্ক মেডল o বািণিজয্ক মেডল িবে ষণপূবক
র্ েসবার মূলয্/ েটাল/ িফ/ দর aথর্াৎ tariff িনধর্ারণ
সংkাn িবষয় পরীkা- িনরীkাপূবর্ক মতামত pদান।
৪. িপিপিপ pকেlর িবিনেয়াগ বয্েয়র িবষেয় Public Sector Comparator িবেবচনা o তার িভিtেত মতামত pদান।
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৫. িপিপিপ pকেlর aথর্ৈনিতক িফরিত হার (ERR) পযর্ােলাচনা eবং e িবষেয় sপািরশ pদান।
৬. িপিপিপ pকl সংি

Link Project সংkাn িবষয়ািদ পযর্ােলাচনা।

৭. িপিপিপ pকl বাsবায়েনর সােথ সরকােরর pতয্k o পেরাk দায় িচিhত করা eবং e িবষেয় pেয়াজনীয় মতামত
pদান।
৮. িপিপিপ pকl gহণ o বাsবায়ন সংkাn আnঃমntণালয় সভার pিতেবদন/ psােবর oপর মতামত pদান।
৯. ঊধব্র্তন কর্তৃপk কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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বয্য় িনয়ntণ o aভয্nরীণ িনরীkা anিবভাগ
১.

annয়ন বােজেটর বয্য় িনয়ntণ সংkাn সকল কাযর্ািদ।

২. annয়ন বােজেটর আoতায় সাংগঠিনক কাঠােমা, নতুন পদ সৃজন o পদ িবলুpকরণ সংkাn কাযর্াবলী। asায়ী পদ
সংরkণ o sায়ীকরণ, পদমযর্াদা/ পদবীর পিরবতর্ন, oয়াকর্চাজর্ড/ কিন্টেজন্ট কমর্চারীেদর িনয়িমতকরণ।
৩. গাড়ীর মূলয্ িনধর্ারণ/ পুনঃিনধর্ারণ, গাড়ী o aিফস সরঞ্জামািদ িটoeন্ডiেত anভুk
র্ করেণ anেমাদন pদান।
৪. annয়ন বােজেটর আoতায় আিথর্ক kমতা aপর্ণ সংkাn কাযর্াবলী।
৫. মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs সংযুk দpর/ aিধদpর/ পিরদpর eর pধানেক িবভাগীয় pধান িহসােব েঘাষণা
pদান।
৬. মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs সংযুk দpর/ aিধদpর/ পিরদpর eর sাধীনতা পূবক
র্ ালীন যাবতীয় দায়েদনা
পিরেশাধ সংkাn কাযর্াবলী।
৭. মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs সংযুk দpর/ aিধদpর/ পিরদpর eর সরকাির aিফেসর জn েবসরকাির বাড়ী
ভাড়াকরণ সmিকর্ত psাবাবলী anেমাদন।
৮. মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs সংযুk দpর/ aিধদpর/ পিরদpর eর annয়ন বােজেটর আoতায় iমেps
িনধর্ারণ।
৯. মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs সংযুk দpর/ aিধদpর/ পিরদpর eর annয়ন বােজেটর আoতায় জািলয়ািত,
গািফলিত বা anাn কারেণ আদায়েযাগয্ নয় eমন আিথর্ক kিতর aবেলাপন।
১০. িবেদেশ মণকােল সশstবািহনীসহ সকল সরকাির কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর িবিভn sেযাগ sিবধাবলী pদান সংkাn
নীিতমালা pণয়ন/ মতামত pদান।
১১. িবেদশs বাংলােদশ িমশেন কমর্রত sেদশিভিtক কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর বাড়ী/ aিফস ভাড়া িনধর্ারণ/ পুনঃিনধর্ারণ,
ৈবেদিশক o আপয্ায়ন ভাতা িনধর্ারণ/ পুনঃিনধর্ারণ, িশkা ভাতা িনধর্ারণ/ পুনঃিনধর্ারণ aিতিরk িচিকৎসা বয্েয়র
anেমাদন eবং িমশনসমূেহর iমেps িনধর্ারণ o পুনঃিনধর্ারণ।
১২. সরকাির কমর্কতর্া o কমর্চারীগেণর িবেদশ মেণর েkেt pাপয্তার aিতিরk মঞ্জুরী pদান।
১৩. িবেদশ মেণ ৈদিনক ভাতা pদােন েদেশর grপ িনধর্ারণ/ পুনঃিনধর্ারণ, েহােটল ভাড়ার হার িনধর্ারণ/ পুনঃিনধর্ারণ eবং
anাn ভাতা িনধর্ারণ সংkাn কাযর্াবলী।
১৪. apতয্ািশত খাত েথেক aথর্ বরাd pদান।
১৫. ৫.০০ (পাঁচ) লk টাকার uপের sায়ী aিgম বা iমেps বিহভূর্ত aিgম uেtালেনর anেমাদন pদান।
১৬. aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা সংkাn কাযর্াবলী।
১৭. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর
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বয্য় িনয়ntণ- ১ aিধশাখা
বয্য় িনয়ntণ- ১ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভােগর বয্য় িনয়ntণ সmিকর্ত সকল কাজঃ
১) pিতরkা মntণালয়।
২) aথর্ মntণালয়
ক) aথর্ িবভাগ
খ) aভয্nরীণ সmদ িবভাগ
গ) aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ।
ঘ) বয্াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ।
৩) aথর্ িবভাগ- িহসাব মহা িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়।

২. সকল মntণালয়/ িবভােগর aধীন aিধদpর/ পিরদpর pধানেক িবভাগীয় pধান িহসােব েঘাষণা সmিকর্ত কাজ।
৩. মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs সংযুk দpর/ aিধদpর/ পিরদpর eর sাধীনতা পূবক
র্ ালীন যাবতীয় দায়- েদনা
পিরেশাধ সংkাn কাযর্াবলী।
৪. মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs সংযুk দpর/ aিধদpর/ পিরদpর eর সরকাির aিফেসর জn েবসরকাির বাড়ী
ভাড়াকরণ সmিকর্ত psাব anেমাদন।
৫. মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs সংযুk দpর/ aিধদpর/ পিরদpর eর annয়ন বােজেটর আoতায় iমেps
িনধর্ারণ।
৬. মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs সংযুk দpর/ aিধদpর/ পিরদpর eর annয়ন বােজেটর আoতায় জািলয়ািত,
গািফলিত বা anাn কারেণ আদায়েযাগয্ নয় eমন আিথর্ক kিতর aবেলাপন।
৭. আিথর্ক kমতা aপর্ণ সংkাn িবষয়ািদ/ আিথর্ক kমতা িবেকndীকরণ সংkাn িবষয়ািদ।
৮. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বয্য় িনয়ntণ- ২ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভােগর বয্য় িনয়ntণ সmিকর্ত সকল কাজঃ
১) রাTপিতর কাযর্ালয়ঃক) আপন িবভাগ
খ) জন িবভাগ।
২) পররাT মntণালয়
৩) ভূিম মntণালয়।
৪) জাতীয় সংসদ সিচবালয়।
৫) পিরকlনা মntণালয়ঃ
ক) পিরকlনা িবভাগ
খ) পিরসংখয্ান িবভাগ
গ) বাsবায়ন, পিরবীkণ o মূলয্ায়ন িবভাগ।

২. সরকাির কােজ িবেদেশ মেণর েkেt ৈদিনক ভাতার হার o anাn sেযাগ sিবধাবলী সংkাn িনেদর্শমালা pণয়ন।
৩. সশst বািহনীর সদsেদর িবেদেশ pিশkণ/ েসিমনার িসেmািজয়াম/ িমিটং/ inেপকশন/ কনফােরn iতয্ািদেত
েযাগদানকােল pাপয্ ভাতা o anাn sেযাগ sিবধাবলী সংkাn নীিতমালা pণয়ন।
৪. সরকাির কমর্কতর্া o কমর্চারীগেণর িবেদেশ মেণর েkেt pাপয্তার aিতিরk েহােটল ভাড়া বয্েয়র মঞ্জুরী pদান।
৫. িবেদেশ মেণ ৈদিনক ভাতা pদােন েদেশর grপ পুনঃ িনধর্ারণ সংkাn িবষয়ািদ।
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৬. িবেদশs বাংলােদশ িমশেন কমর্রত sেদশিভিtক কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর ৈবেদিশক o aিতিরk আপয্ায়ন ভাতা, িশkা
ভাতা িনধর্ারণ/ পুনঃ িনধর্ারণ eবং িমশনসমূেহর iমেps িনধর্ারণ/ পুনঃ িনধর্ারণ o িচিকৎসা বয্েয়র েkেt মঞ্জুরী
pদান।
৭. িবেদশs িমশনসমূেহ কমর্রত কমর্কতর্ােদর গাড়ী পিরবহন বয্য় সংkাn কাযর্ািদ।
৮. িবেদেশ aবিsত বাংলােদশ িমশনসমূেহ কমর্রত sেদশিভিtক কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর বািড়/ aিফস ভাড়া িনধর্ারণ/ পুনঃ
িনধর্ারেণ মতামত pদান।
৯. আoতাধীন মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন eবং e সmেকর্ মntণালয়/ িবভােগর
বােজট বয্বsাপনা কিমিটর পযর্ােলাচনা, sপািরশ o গৃহীত কাযর্kমসমূহ পরীkা িনরীkা কের pেয়াজনীয় পদেkপ
gহণ।
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
১০. ঊধব্র্তন কতৃপ

বয্য় িনয়ntণ- ৩ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভাগ বয্য় িনয়ntণ সmিকর্ত সকল কাজঃ
১) মিntপিরষদ িবভাগ।
২) সরকাির কমর্ কিমশন সিচবালয়।
৩) গৃহায়ন o গণপূতর্ মntণালয়।
৪) পািন সmদ মntণালয়।
৫) িশkা মntণালয়।
৬) pাথিমক o গণিশkা মntণালয়।
৭) িবjান o pযুি্ k মntণালয়
৮) তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk মntণালয়।

২. আoতাধীন মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন eবং e সmেকর্ মntণালয়/ িবভােগর
বােজট বয্বsাপনা কিমিটর পযর্ােলাচনা, sপািরশ o গৃহীত কাযর্kমসমূহ পরীkা- িনরীkা কের pেয়াজনীয় পদেkপ
gহণ।
৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বয্য় িনয়ntণ- ২ aিধশাখা
বয্য় িনয়ntণ- ৪ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভােগর বয্য় িনয়ntণ সmিকর্ত সকল কাজঃ
১) pধানমntীর কাযর্ালয়।
২) পিরেবশ o বন মntণালয়।
৩) মৎs o pািণসmদ মntণালয়।
৪) মিহলা o িশশু িবষয়ক মntণালয়।
৫) পাবর্তয্ চTgাম িবষয়ক মntণালয়।
৬) সমাজকলয্াণ মntণালয়।
৭) কৃিষ মntণালয়।
৮) জনpশাসন মntণালয়।

২. আoতাধীন মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন eবং e সmেকর্ মntণালয়/ িবভােগর
বােজট বয্বsাপনা কিমিটর পযর্ােলাচনা, sপািরশ o গৃহীত কাযর্kমসমূহ পরীkা িনরীkা কের pেয়াজনীয় পদেkপ
gহণ।
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
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বয্য় িনয়ntণ- ৫ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভােগর বয্য় িনয়ntণ সmিকর্ত সকল কাজঃ
১) sরাT মntণালয়।
২) িশl মntণালয়।
৩) বািণজয্ মntণালয়।
৪) েযাগােযাগ মntণালয়
ক) সড়ক িবভাগ।
খ) েসতু িবভাগ।
৫) েরলপথ মntণালয়
৬) েবসামিরক িবমান পিরবহন o পযর্টন মntণালয়।
৭) ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়।
৮) আiন িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়
ক) আiন o িবচার িবভাগ
খ) েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ

২. আoতাধীন মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন eবং e সmেকর্ মntণালয়/ িবভােগর
বােজট বয্বsাপনা কিমিটর পযর্ােলাচনা, sপািরশ o গৃহীত কাযর্kমসমূহ পরীkা- িনরীkা কের pেয়াজনীয় পদেkপ
gহণ।
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক

বয্য় িনয়ntণ- ৬ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভােগর বয্য় িনয়ntণ সmিকর্ত সকল কাজঃ
১) খাদয্, dেযর্াগ বয্বsাপনা o tাণ মntণালয়
ক) খাদয্ িবভাগ
খ) dেযর্াগ বয্বsাপনা o tাণ িবভাগ
২) sানীয় সরকার পlী unয়ন o সমবায় মntণালয়ঃ
ক) sানীয় সরকার িবভাগ।
খ) পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ।
৩) িবdয্ৎ jালানী o খিনজ সmদ মntণালয়ঃ
ক) িবdয্ৎ িবভাগ।
খ) খিনজ সmদ িবভাগ।
৪) যুব o kীড়া মntণালয়।
৫) বst o পাট মntণালয়।
৬) সংsৃিত িবষয়ক মntণালয়।
৭) sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালয়।
৮) বাংলােদশ িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়।

২. বয্য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন anিবভােগর সমnয় সংkাn কাজ।
৩. আoতাধীন মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন eবং e সmেকর্ মntণালয়/ িবভােগর
বােজট বয্বsাপনা কিমিটর পযর্ােলাচনা, sপািরশ o গৃহীত কাযর্kমসমূহ পরীkা িনরীkা কের pেয়াজনীয় পদেkপ
gহণ।
৪. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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বয্য় িনয়ntণ o aভয্nরীণ িনরীkা- ৩ aিধশাখা
বয্য় িনয়ntণ o aভয্nরীণ িনরীkা- ৭ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভােগর বয্য় িনয়ntণ সmিকর্ত সকল কাজ:
১) মুিkযুd িবষয়ক মntণালয়
২) তথয্ মntণালয়
৩)

ম o কমর্সংsান মntণালয়

৪) pবাসী কলয্াণ o ৈবেদিশক কমর্সংsান মntণালয়।
৫) ধমর্ মntণালয়
৬) েনৗ- পিরবহন মntণালয়।
২. আoতাধীন মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন eবং e সmেকর্ মntণালয়/ িবভােগর
বােজট বয্বsাপনা কিমিটর পযর্ােলাচনা, sপািরশ o গৃহীত কাযর্kমসমূহ পরীkা িনরীkা কের pেয়াজনীয় পদেkপ
gহণ।
৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বয্য় িনয়ntণ o aভয্nরীণ িনরীkা- ৮ শাখা
১.

মntণালয়/ িবভাগসমূেহ aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা কাযর্kম পিরচালনার uেdেশয্ pেয়াজনীয় ময্াnয়াল/ িদক িনেদর্শনা,
নীিত o েকৗশল pণয়ন eবং তা মntণালয়/ িবভাগসমূেহ িবতরণ।

২. aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা সmিকর্ত িবদয্মান িনেদর্শনা, নীিত o েকৗশল পরীkা িনরীkা eবং হালনাগাদকরণ।
র্ যথাযথভােব pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমূেহর
৩. বয্য় িনয়ntণ o aভয্nরীণ িনরীkা anিবভােগ সকল শাখা কতৃক
aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা কাযর্kম পিরবীkণ করা হেচ্ছ িকনা তা তtাবধান করা।
৪. বয্য় িনয়ntণ o aভয্nরীণ িনরীkা anিবভােগর সকল শাখার মেধয্ aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা সংি
সািবর্ক সমnয় রkা করা। e লেkয্ িনয়িমত ৈtমািসক সমnয় সভার আেয়াজন করা।

িবিভn িবষেয়

৫. aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা িবষয়ক pিশkণ কমর্সূিচ gহণ o বাsবায়ন।
৬. pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতৃর্ক utািপত aভয্nরীণ িনরীkা/ সমীkা িবষেয় জিটলতা দূরীকরণ o িবিধ সmেকর্
s ীকরণ।
৭. বয্য় িনয়ntণ o aভয্nরীণ িনরীkা anিবভােগর িবিভn শাখা কতৃক
র্ পরীিkত eবং পযর্ােলাচনাকৃত pশাসিনক মntণালয়/
িবভাগসমূেহর িবিভn pিতেবদেনর oপর িভিt কের e সংkাn বািষর্ক pিতেবদন pstতকরণ।
৮. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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বাsবায়ন anিবভাগ
১.

সরকাির, আধা- সরকাির, s- শািসত pিত ান, রাTায়t pিত ান o aথর্লগ্ণী pিত ান সমূেহর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর
েবতনেsল িনধর্ারণ।

২. সকল ে ণীর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর েবতন েsল unীতকরণ/ েবতনেsল পুনঃ িনধর্ারণ o েবতন ৈবষময্ দূরীকরেণ
pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ।
৩. সরকােরর িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং aধীনs সরকাির, s- শািসত pিত ান, রাTায়t pিত ান o aথর্লগ্ণী pিত ান
সমূেহর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর টাiম েsল o িসেলকশন েgড pদান।
৪. সরকাির, s- শািসত pিত ান, রাTায়t pিত ান o aথর্লগ্ণী pিত ান সমূেহর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর টাiম েsল/
িসেলকশন েgড pদােন udূদ জিটলতা িনরসেন বয্াখয্া/ মতামত pদান।
৫. সরকার কতৃক
র্ জাতীয় েবতন কিমশন গঠন eবং েবতন কিমশেনর sপািরশ বাsবায়ন সংkাn কাযর্াবলী।
৬. েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ সংkাn মিntসভা কিমিটর িসdাn বাsবায়ন।
৭. েবতন েsল সংkাn udূত মামলার পিরেpিkেত দফাoয়ারী জবাব pদান।
৮. েবতন সংkাn জািরকৃত যাবতীয় সাkর্লার, sারক, pjাপন/ পিরপt iতয্ািদ হালনাগাদকরণ eবং মুdেণর বয্বsা
করা।
৯. িবেদশs বাংলােদশ দূতাবােস কমর্রত কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর েবতন o ভাতািদ িনধর্ারণ।
১০. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর
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বাsবায়ন - ১ aিধশাখা
বাsবায়ন- ১ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs সকল সরকাির, আধা- সরকাির, s- শািসত pিত ান, রাTায়t pিত ান eবং
বয্াংক o aথর্লগ্ণী pিত ান সমূেহর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতনেsল িনধর্ারণ, েবতনেsল পুনঃ িনধর্ারণ/ unীতকরণ/
েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ eবং টাiমেsল o িসেলকশন েgড pদানসহ eতদসংkাn িবষেয় যাবতীয় বয্াখয্া/ মতামত
pদান।
১) sরাT মntণালয়
২) pিতরkা মntণালয়
৩) সমাজ কলয্াণ মntণালয়
৪) ভূিম মntণালয়
৫) pাথিমক o গণ িশkা মntণালয়
৬) পিরেবশ o বন মntণালয়
৭) খাদয্, dেযর্াগ বয্বsাপনা o tাণ মntণালয়
ক) খাদয্ িবভাগ
খ) dেযর্াগ বয্বsাপনা o tাণ িবভাগ
৮) পিরকlনা মntণালয়
৯)

ম o কমর্সংsান মntণালয়

২. জাতীয় েবতন কিমশন সংkাn।
৩. েবতন িনধর্ারণ সংkাn মিntপিরষেদর সািচিবক সহায়তা pদান।
৪. েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ সংkাn মিntসভা কিমিটর িসdাn বাsবায়ন সংkাn।
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বাsবায়ন - ২ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs সকল সরকাির, আধা- সরকাির, s- শািসত pিত ান, রাTায়t pিত ানসমূেহর
কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর েবতনেsল িনধর্ারণ, েবতনেsল পুনঃ িনধর্ারণ/ unীতকরণ/ েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ eবং
টাiমেsল o িসেলকশন েgড pদানসহ eতদসংkাn িবষেয় যাবতীয় বয্াখয্া/ মতামত pদান।
১) sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয়
ক) sানীয় সরকার িবভাগ
খ) পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ
২) িশkা মntণালয়
৩) িবjান o pযুিk মntণালয়
৪) তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk মntণালয়
৫) মিহলা o িশশু িবষয়ক মntণালয়
৬) িবদূয্ৎ, jালানী o খিনজ সmদ মntণালয়
ক) িবdয্ৎ িবভাগ
খ) jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ
৭) pধানমntীর কাযর্ালয়
৮) জনpশাসন মntণালয়

২. েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ সংkাn মিntসভা কিমিটর িসdাn বাsবায়ন সংkাn।
৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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বাsবায়ন- ২ aিধশাখা
বাsবায়ন - ৩ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs সকল সরকাির, আধা- সরকাির, s- শািসত pিত ান o রাTায়t pিত ান সমূেহর
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতনেsল িনধর্ারণ, েবতনেsল পুনঃ িনধর্ারণ/ unীতকরণ/ েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ eবং
টাiমেsল o িসেলকশন েgড pদানসহ eতদসংkাn িবষেয় যাবতীয় বয্াখয্া/ মতামত pদান।
১) sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালয়
২) ধমর্ িবষয়ক মntণালয়
৩) গৃহায়ন o গণপূতর্ মntণালয়
৪) েযাগােযাগ মntণালয়
৫) েরলপথ মntণালয়
৬) েনৗ- পিরবহন মntণালয়
৭) ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়
৮) েবসামিরক িবমান পিরবহন o পযর্টন মntণালয়
৯) পািন সmদ মntণালয়
১০) মৎs o pাণীসmদ মntণালয়

২. েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ সংkাn মিntসভা কিমিটর িসdাn বাsবায়ন।
৩. বাsবায়ন anিবভােগর সমnয় সংkাn সকল িবষয়।
৪. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বাsবায়ন - ৪ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs সকল সরকাির, আধা- সরকাির, s- শািসত pিত ান, রাTায়t pিত ানসমূেহর
কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর েবতনেsল িনধর্ারণ, েবতনেsল পুনঃিনধর্ারণ/ unীতকরণ/ েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ eবং
টাiমেsল o িসেলকশন েgড pদানসহ eতদসংkাn িবষেয় যাবতীয় বয্াখয্া/ মতামত pদান।
১) বst মntণালয়
২) কৃিষ মntণালয়
৩) িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়
৪) জাতীয় সংসদ সিচবালয়
৫) রাTপিতর কাযর্ালয়
৬) পাবর্তয্ চTgাম িবষয়ক মntণালয়
৭) িশl মntণালয়
৮) মুিkযুd িবষয়ক মntণালয়
৯) মিntপিরষদ িবভাগ
১০) যুব o kীড়া মntণালয়

২. েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ সংkাn মিntসভা কিমিটর িসdাn বাsবায়ন।
৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

বাsবায়ন - ৫ শাখা
১.

িনেmাk মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs সকল সরকাির, আধা- সরকাির, s- শািসত pিত ান, রাTায়t pিত ান eবং
বয্াংক o aথর্লগ্ণী pিত ান সমূেহর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতনেsল িনধর্ারণ, েবতনেsল পুনঃ িনধর্ারণ/ unীতকরণ/
েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ eবং টাiমেsল o িসেলকশন েgড pদানসহ eতদসংkাn িবষেয় যাবতীয় বয্াখয্া/ মতামত
pদান।
১) বািণজয্ মntণালয়
২) পররাT মntণালয়
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৩) aথর্ মntণালয়
ক) aথর্ িবভাগ
খ) aভয্nরীণ সmদ িবভাগ
গ) aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ
ঘ) বয্াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ
৪) pবাসী কলয্াণ ৈবেদিশক কমর্সংsান মntণালয়
৫) তথয্ মntণালয়
৬) আiন o িবচার িবভাগ
৭) েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ
৮) সংsৃিত িবষয়ক মntণালয়
২. েবতন ৈবষময্ দূরীকরণ সংkাn মিntসভা কিমিটর িসdাn বাsবায়ন সংkাn।
৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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pিবিধ anিবভাগ
১.

aবসরpাp সরকাির কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর চুিkিভিtক িনেয়াগ, পুনঃিনেয়ােগর েkেt েবতন ভাতা িনধর্ারণ সmিকর্ত
কাযর্াবলী।

২. সরকাির কমর্চারীেদর ভিবষয্ তহিবল সংkাn িবষয়ািদ সmেকর্ মতামত/ বয্াখয্া pদান সংkাn কাযর্াবলী।
৩. সরকাির কমর্চারীেদর aবসর ভাতা, আnেতািষক সmিকর্ত সকল িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৪. বিহরাগত o sায়tশািসত সংsা েথেক সরকাির চাkিরেত চুিkিভিtেত িনেয়ািজত কমর্চারীেদর চাকিরর আিথর্ক িবিধ
িবধান সংkাn শতর্াবলী িনrপন করা।
৫. সরকাির কমর্চারীেদর চাকিরেত পুনবর্হাল সংkাn িবষয়ািদর oপর মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৬. সরকাির কমর্চারীেদর চাkিরর শতর্াবলী o সংি

anাn িবষয় সmেকর্ মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।

৭. সরকাির কমর্চারীেদর িটe/ িডe (েদেশর aভয্nের) দািয়t ভাতা, িবেশষ ভাতা,aিধকাল ভাতা, িটিফন ভাতা, েপাশাক
ভাতা, আপয্ায়ন ভাতা, kিতপূরণ ভাতা, পাহািড় ভাতা, iতয্ািদ আিথর্ক িবষেয় িবিধিবধান সংkাn মতামত/ বয্াখয্া
pদান করা।
৮. সরকাির কমর্চারীেদর ৈনিমিtক ছুিট ছাড়া anাn সকল pকার ছুিট সংkাn িবষেয় িবিধিবধানগত মতামত/ বয্াখয্া
pদান করা।
৯. সরকাির কমর্চারীেদর ািn িবেনাদন ভাতা, সmানী ভাতা, পুরsার, িফস o pিশkণ ভাতার িবষেয় িবিধিবধানগত
মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
১০. সরকাির কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ নীিতমালা সmিকর্ত কাযর্াবলী।
১১. সরকাির কমর্চারীেদর aিgম iনিkেমন্ট pদান সংkাn িবষেয় িবিধিবধানগত মতামত pদান করা।
১২. েpষেণ িনেয়ািজত সরকাির কমর্চারীেদর েবতেনর িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
১৩. সরকাির কমর্চারীেদর বেকয়া pাপয্তা সংkাn িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
১৪. সরকাির কমর্চারীেদর চাkিরকােলর েচ্ছদ/ িবচুয্িতকাল pমাজর্ন সংkাn িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
১৫. pিতরkা বািহনীtেয়র সদsেদর েবসামিরক পেদ েpষণ িনেয়াগ সংkাn িবষেয় মতামত pদান করা।
১৬. aবসরpাp pিতরkা বািহনীtেয়র সদsেদর েবসামিরক সরকাির পেদ আtীকরণ/ সরাসির িনেয়াগ সmেকর্ মতামত
pদান করা
১৭. pিবিধ anিবভােগর কমর্কান্ড সংkাn সকল আেদশ, িবিধিবধান (ফাinািnয়াল rলস, েTজাির rলস, েপনশন o
pিভেডন্ট ফান্ড rলs) হালনাগাদ সংকলন o মুdেণর বয্বsা করা।
১৮. pিতরkা বািহনীtেয়র সদsেদর েবতন o ভাতািদ সmেকর্ আিথর্ক িবিধিবধানগত মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
১৯. uপযুk
র্ িবষয়সমূেহর oপর আিথর্ক/ চাকির িবিধর বয্াখয্া pদান করা।
২০. মntণালয়/ িবভাগসমূহ হেত pাp খসড়া িবিধ-িবধানমালার আিথর্ক িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
২১. সশst বািহনীসহ anাn আiন শৃংখলা রkাকারী/ িবেশষ বািহনীর eবং সরকাির কমর্চারীেদর েরশন pদান সংkাn।
২২. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর
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pিবিধ- ১ aিধশাখা
pিবিধ- ১ শাখা
১.

েবসামিরক সরকাির কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর aবসর ভাতা o আnেতািষক সmিকর্ত িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান।

২. েবসামিরক সরকাির কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর েপনশন সংkাn িবিধ িবধান সংেশাধন/ পিরবতর্ন সংkাn সকল কাযর্াবলী
সmাদন করা।
৩. pিবিধ anিবভােগর সকল আেদশ o িবিধ- িবধান (ফাinািnয়াল rলস, েTজাির rলস, েপনশন o pিভেডন্ট rলস)
হালনাগাদ সংকলন eবং মুdেণর বয্বsা করা।
৪. েবসামিরক সরকাির কমর্চারীেদর ভিবষয্ তহিবল, কলয্াণ তহিবল o েযৗথবীমা, চাকিরেত পুনবর্হাল সংkাn eবং
বেকয়া pাপয্তার িবষেয় আিথর্ক o িবিধগত সংkাn eবং ৈনিমিtক ছুিট ছাড়া anাn সকল pকার ছুিট সংkাn িবষেয়
িবিধগত িবষয়ািদ সmেকর্ মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৫. বেকয়া pাপয্তা সংkাn eবং aিgম iনিkেমন্ট pদান সংkাn িবষেয় িবিধ- িবধানগত মতামত/ বয্াখয্া pদান।
৬. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pিবিধ- ২ শাখা
১.

pিবিধ anিবভােগর সািবর্ক সমnয় সংkাn কাযর্াবলী।

২. aবসরpাp সরকাির কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর চুিkিভিtক িনেয়াগ, পুনঃিনেয়ােগর েkেt, েবতন- ভাতািদ িনধর্ারণ সংkাn
িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৩. বিহরাগত o sায়tশািসত সংsা েথেক সরকাির চাকিরেত চুিkিভিtক িনেয়ািজত, কমর্চারীেদর চাকিরর আিথর্ক িবিধিবধান সংkাn শতর্াবলী িনrপন করা।
৪. মntণালয়/ িবভাগ হেত pাp খসড়া িবিধ িবধােনর আিথর্ক িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান।
৫. েবসামিরক সরকাির oয়াকর্চাজর্ড কমর্চারীেদর আিথর্ক pাপয্তার িবষেয় আিথর্ক o িবিধগত মতামত/ বয্াখয্া pদান।
৬. েবসামিরক সরকাির কমর্চারীেদর চাকিরর শতর্াবলী o anাn িবষয় সmেকর্ মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৭. েবসামিরক সরকাির কমর্চারীেদর চাকিরকােলর ঘাটিত/ বয্হিত pমাজর্ন সংkাn িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৮. জািতসংঘ শািnরkা বািহনীেত িনেয়ািজত েবসামিরক কমর্চারীেদর েবতন ভাতািদ সmেকর্ মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৯. েবসামিরক সরকাির কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় আিথর্ক o িবিধিবধানগত বয্াখয্া/ মতামত pদান করা।
১০. িবেদশs বাংলােদশ দূতাবােস কমর্রত কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর েবতন o ভাতািদ সmেকর্ আিথর্ক o িবিধগত বয্াখয্া/
মতামত pদান করা।
১১. েবসামিরক সরকাির কমর্চারীেদর চাকিরকাল গণনা, পূেবর্র চাকিরর ধারাবািহকতা o েবতন সংরkণ িবষেয় আিথর্ক o
িবিধগত মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
১২. েবসামিরক সরকাির কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর সmানী ভাতা, পুরsার, িফস o pিশkণ ভাতা pদান সmেকর্ বয্াখয্া/
মতামত pদান করা।
১৩. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pিবিধ- ২ aিধশাখা
pিবিধ- ৩ শাখা
১.

েবসামিরক সরকাির কমর্চারীেদর আিথর্ক/ চাকিরিবিধর বয্াখয্া pদান করা।

২. েবসামিরক সরকাির কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর মণভাতা/ ৈদিনক ভাতা (েদেশর aভয্nের), কাযর্ভার, িবেশষভাতা,
aিধকাল ভাতা, িটিফন ভাতা, েপাষাক ভাতা, আপয্ায়ন ভাতা, kিতপূরণ ভাতা, ািn িবেনাদন ভাতা, পাহাড়ী ভাতাসহ
িবিভn ভাতার িবষেয় আিথর্ক o িবিধ- িবধানগত মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
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৩. েবসামিরক সরকাির কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর িবিভn pকার ভাতার বেকয়া দাবী পরীkা কের মতামত/ বয্াখয্া pদান।
৪. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

pিবিধ- ৪ শাখা
১.

সশst বািহনীর সদsেদর েবতন o ভাতািদ সmেকর্ আিথর্ক o িবিধ- িবধানগত মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।

২. সশst বািহনীর সদsেদর েবসামিরক পেদ েpষেণ িনেয়াগ িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান।
৩. aবসরpাp সশst বািহনীর সদsেদর েবসামিরক সরকাির পেদ আtীকরণ/ সরাসির িনেয়াগ সmেকর্ মতামত/ বয্াখয্া
pদান করা।
৪. সশst বািহনীর সদsেদর চাকিরিবিধ িবিভn pকার pািধকার, েবতনেsল/ েবতন বৃিd সংkাn চাকিরিবিধ সংkাn
মতামত pদান করা।
৫. সশst বািহনীর আiন/ িবিধ সংেশাধন সংkাn আিথর্ক িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৬. সশst বািহনীর সদsেদর েপনশন, আnেতািষক o ভিবষয্ তহিবল সmিকর্ত িবষেয় মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৭. সশst বািহনী বয্তীত anাn আiন- শংখলা রkাকারী/ িবেশষ বািহনীর েবতন ভাতা সmেকর্ মতামত/ বয্াখয্া
pদান করা।
৮. িবেদেশ/ জািতসংঘর aধীন িনেয়াগকৃত সদsেদর aিgম েবতন ভাতা সংkাn নীিতমালা/ anাn আnষিঙ্গক িবষেয়
মতামত pদান করা।
৯. সশst বািহনীসহ anাn আiন শৃংখলা রkাকারী/ িবেশষ বািহনীর eবং সরকাির কমর্চারীেদর েরশন pদান সংkাn।
১০. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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রাTায়t pিত ান anিবভাগ
১.

মিনটিরং েসেলর pশাসিনক কাযর্ািদ সmাদন।

২. রাTীয় মািলকানাধীন o sায়tশািসত pিত ান সmিকর্ত গিঠত কিমিটেত aথর্ িবভােগর pিতিনিধt করা।
৩. রাTায়t sায়tশািসত pিত ান সংkাn জাতীয় সংসেদর pে াtর pদান।
৪. রাTীয় মািলকানাধীন pিত ান সmিকর্ত নীিতমালা pণয়েন pেয়াজনীয় sপািরশ pদান করা eবং e সকল
pিত ানসমূেহ আnঃমntণালয় সমnয় সmিকর্ত যাবতীয় কাজ।
৫. sায়tশািসত pিত ানসমূেহর আiন, িবিধ pণয়ন/ পিরবধর্ন/ সংেশাধন eবং ভাতা pভৃিত িবষেয় মতামত pদান করা।
৬. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর চাকির িবিধমালা, েপনশন sীম, েপনশন
িবিধমালা, gয্াচুiিট িবিধমালা, মণ ভাতা িবিধমালা, িনেয়াগ িবিধমালা iতয্ািদ পরীkা িনরীkা করা eবং sপািরশ
pদান করা।
৭. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর কমর্চারীেদর ৈনিমিtক ছুিট ছাড়া anাn সকল
pকার ছুিট সংkাn িবষেয় িবিধ- িবধানগত মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৮. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aধীনs aংগ pিত ানসমূেহর কমর্চারীেদর aিgম iনিkেমন্ট pদান সংkাn
িবষেয় িবিধ- িবধানগত মতামত pদান করা।
৯. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aধীনs aংগ pিত ানসমূেহর কমর্চারীেদর বেকয়া pাপয্তা সংkাn িবষেয়
িবিধ- িবধানগত মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
১০. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর সাংগঠিনক কাঠােমা পরীkা- িনরীkাপূবর্ক পদ
সৃি , পদ সংরkণ, পদ aবেলাপন, পদ rপাnর iতয্ািদ সmেকর্ পরীkা- িনরীkাপূবক
র্ বয্বsা gহণ। s- শািসত/
রাTায়t/ িবিধবd সংsাসমূেহর সরঞ্জাম তািলকা পরীkািনরীkা কের pাপয্তা সmেকর্ মতামত েদয়া।
১১. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর anাn িবিধ িবধান সংkাn কাযর্াবলী সmাদন,
িসেলশন েgড, টাiম েsল, গৃহ িনমর্াণ aিgম ঋণ িবিধমালা সংkাn িবষয়ািদ পরীkা িনরীkা কের মতামত pদান
করা।
১২. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aধীনs aংগ pিত ানসমূেহর কমর্চারীেদর ৈদিনক ভাতা, েধালাi ভাতা,
kিতপূরণ ভাতা, পাহািড় ভাতা, সাজ েপাষাক ভাতা, সmানী ভাতা, aিধকাল ভাতা, েবতন ভাতািদ, িশফট িডuিট
ভাতা, আপয্ায়ন ভাতা, iতয্ািদ আিথর্ক িবষেয় িবিধ- িবধান সংkাn মতামত pদান করা।
১৩. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা eবং aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর েpষেণ িনেয়ািজত কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর
চাকিরর শতর্াবলী o আnষাংিগক sিবধািদ িনধর্ারণ সংkাn psাব পরীkা িনরীkা করা eবং মতামত pদান করা।
১৪. uপযুk
র্ সংsাসমূেহর eবং aংগ pিত ানসমূেহর িজিপ ফান্ড, িসিপ ফান্ড, েযৗথবীমা, কলয্াণ তহিবল ফান্ড, বদাn
তহিবল o তদসংkাn িবিধ- িবধান পরীkা করা eবং মতামত pদান করা।
১৫. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর জn েবসরকাির বািড় ভাড়াকরণ সmিকর্ত
psােবর oপর বয্য়িনয়ntণ anিবভােগর মতামত িনেয় পরবতর্ী বয্বsা gহণ।
১৬. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর জািলয়ািত, গাফলিত বা anাn কারেণ
আদায়েযাগয্ নয় eমন ধরেণর আিথর্ক kিত মokেফর িবষেয় বয্য়িনয়ntণ anিবভােগর মতামত িনেয় পরবতর্ী বয্বsা
gহণ।
১৭. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর
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রাTায়t pিত ান- ১ aিধশাখা
রাTায়t pিত ান- ১ শাখা
১.

মিনটিরং েসেলর pশাসিনক কাযর্ািদ সmাদন।

২. রাTীয় মািলকানাধীন o sায়tশািসত pিত ান সmিকর্ত গিঠত কিমিটেত aথর্ িবভােগর pিতিনিধt করা।
৩. রাTায়t sায়tশািসত pিত ান সংkাn জাতীয় সংসেদর pে াtর pদান।
৪. রাTীয় মািলকানাধীন pিত ান সmিকর্ত নীিতমালা pণয়েন pেয়াজনীয় sপািরশ pদান করা eবং e সকল
pিত ানসমূেহ আnঃমntণালয় সমnয় সmিকর্ত যাবতীয় কাজ।
৫. sায়tশািসত pিত ানসমূেহর আiন, িবিধ pণয়ন/ পিরবধর্ন/ সংেশাধন eবং ভাতা pভৃিত িবষেয় মতামত pদান করা।
৬. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর চাকির িবিধমালা, েপনশন িsম, েপনশন
িবিধমালা, gয্াচুiিট িবিধমালা, মণ ভাতা িবিধমালা, িনেয়াগ িবিধমালা iতয্ািদ পরীkা িনরীkা করা eবং sপািরশ
pদান করা।
৭. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর কমর্চারীেদর ৈনিমিtক ছুিট ছাড়া anাn সকল
pকার ছুিট সংkাn িবষেয় িবিধ- িবধানগত মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
৮. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aধীনs aংগ pিত ানসমূেহর কমর্চারীেদর aিgম iনিkেমন্ট pদান সংkাn
িবষেয় িবিধ- িবধানগত মতামত pদান করা।
৯. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aধীনs aংগ pিত ানসমূেহর কমর্চারীেদর বেকয়া pাপয্তা সংkাn িবষেয়
িবিধ- িবধানগত মতামত/ বয্াখয্া pদান করা।
১০. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর সাংগঠিনক কাঠােমা পরীkা- িনরীkাপূবর্ক পদ
সৃি , পদ সংরkণ, পদ aবেলাপন, পদ rপাnর iতয্ািদ সmেকর্ পরীkা- িনরীkাপূবক
র্ বয্বsা gহণ। s- শািসত/
রাTায়t/ িবিধবd সংsাসমূেহর সরঞ্জাম তািলকা পরীkািনরীkা কের pাপয্তা সmেকর্ মতামত েদয়া।
১১. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর anাn িবিধ িবধান সংkাn কাযর্াবলী সmাদন,
িসেলশন েgড, টাiম েsল, গৃহ িনমর্াণ aিgম ঋণ িবিধমালা সংkাn িবষয়ািদ পরীkা িনরীkা কের মতামত pদান
করা।
১২. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aধীনs aংগ pিত ানসমূেহর কমর্চারীেদর ৈদিনক ভাতা, েধালাi ভাতা,
kিতপূরণ ভাতা, পাহািড় ভাতা, সাজ েপাষাক ভাতা, সmানী ভাতা, aিধকাল ভাতা, েবতন ভাতািদ, িশফট িডuিট
ভাতা, আপয্ায়ন ভাতা, iতয্ািদ আিথর্ক িবষেয় িবিধ- িবধান সংkাn মতামত pদান করা।
১৩. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা eবং aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর েpষেণ িনেয়ািজত কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর
চাকিরর শতর্াবলী o আnষাংিগক sিবধািদ িনধর্ারণ সংkাn psাব পরীkা িনরীkা করা eবং মতামত pদান করা।
১৪. uপযুk
র্ সংsাসমূেহর eবং aংগ pিত ানসমূেহর িজিপ ফান্ড, িসিপ ফান্ড, েযৗথবীমা, কলয্াণ তহিবল ফান্ড, বদাn
তহিবল o তদসংkাn িবিধ- িবধান পরীkা করা eবং মতামত pদান করা।
১৫. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর জn েবসরকাির বািড় ভাড়াকরণ সmিকর্ত
psােবর oপর বয্য়িনয়ntণ anিবভােগর মতামত িনেয় পরবতর্ী বয্বsা gহণ।
১৬. রাTায়t/ s- শািসত/ িবিধবd সংsা o aিধনs aংগ pিত ানসমূেহর জািলয়ািত, গাফলিত বা anাn কারেণ
আদায়েযাগয্ নয় eমন ধরেণর আিথর্ক kিত মokেফর িবষেয় বয্য়িনয়ntণ anিবভােগর মতামত িনেয় পরবতর্ী বয্বsা
gহণ।
১৭. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

রাTায়t pিত ােনর তািলকা
১.

িবjান o pযুি্ k মntণালয়

১. বাংলােদশ কিmuটার কাuিnল
২. বাংলােদশ আনিবক কৃিষ গেবষণা iনিsিটuট
৩. বাংলােদশ পরমাn শিk কিমশন
৪. জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘর
৫. বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষদ (িবিসeসআiআর)
৬. বাংলােদশ জাতীয় িবjান o কািরগরী তথয্ সংgহ o িবতরণ েকnd (বয্াnডক)
৭. বঙ্গবnু েশখ মিজবুর রহমান নেভািথেয়টার
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২.
৩.

৪.
৫.

৬.

৭.

৮.

৯.

১০.
১১.

তথয্ o েযাগােযাগ pযুিk মntণালয়
েনৗ- পিরবহন মntণালয়
১. বাংলােদশ িশিপং কেপর্ােরশন (িবeসিস)
২. মংলা বnর কতৃর্পk (eমিপe)
৩. মংলা ডক িমক পিরচালনা েবাডর্ (eমিডডিbueমিব)
৪. বাংলােদশ aভয্nরীণ েনৗ- পিরবহন কতৃর্পk িবআiডিbuিটe)
৫. বাংলােদশ aভয্nরীণ েনৗ- পিরবহন কেপর্ােরশন (িবআiডিbuিটিস)
৬. নািবক pিশkণ েকnd
৭. বাংলােদশ sল বnর কতৃর্পk (িবeলিপe)
৮. েমিরন eকােডমী
৯. িশপাসর্ কাuিnল aব বাংলােদশ
১০. চTgাম বnর কতৃপ
র্ k
১১. চTgাম বnর ডক িমক পিরচালনা েবাডর্
১২. nাশনাল েমিরটাiম iনিsিটuট
পররাT মntণালয়
ধমর্ িবষয়ক মntণালয়
১. iসলািমক ফাuেন্ডশন aব বাংলােদশ (আieফিব)
২. িহnd ধমর্ীয় কলয্াণ Tাs
৩. েবৗd ধমর্ীয় কলয্াণ Tা
৪. হামদর্দ লয্াবেরটরী (oয়াkফ)
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ
১. বাংলােদশ eনািজর্ েরgেলটরী কিমশন
২. বাংলােদশ ৈতল, গয্াস o খিনজ সmদ কেপর্ােরশন (িবoিজeমিস/ েপেTাবাংলা)
৩. বাংলােদশ েপেTািলয়াম কেপর্ােরশন (িবিপিস)
৪. বােপk
৫. গয্াস েকাmানী (সকল)
৬. বাংলােদশ েপেTািলয়াম iনিsিটuট
৭. হাiেDা কাবর্ন iuিনট
িবdয্ৎ িবভাগ
১. বাংলােদশ িবdয্ৎ unয়ন েবাডর্ (িবিপিডিব)
২. ঢাকা িবdয্ৎ িবতরণ েকাmানী (িডিপিডিস)
৩. পlী িবdয্তায়ন েবাডর্ (আরiিব)
৪. ঢাকা iেলকিTক সাpাi েকাmানী (েডসেকা)
৫. পাoয়ার gীড েকাmানী aব বাংলােদশ
৬. পাoয়ার েসল
কৃিষ মntণালয়
১. বাংলােদশ কৃিষ unয়ন কেপর্ােরশন (িবeিডিস)
২. বাংলােদশ ধান গেবষণা iনিsিটuট
৩. বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা iনিsিটuট
৪. বাংলােদশ পাট গেবষণা iনিsিটuট
৫. বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাuিnল
৬. বাংলােদশ ikু গেবষণা iনিsিটuট
৭. বেরnd বhমুখী unয়ন কতৃর্পk
৮. বাংলােদশ চা গেবষণা iনিsিটuট
৯. পুি o মানবসmদ unয়ন েবাডর্
১০. বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা iনি িটuট
১১. eেgা pেসিসং িবজেনস pেমাশন কাuিnল (psািবত)
১২. ফিলত পুি o মানব সmদ unয়ন েবাডর্
যুব o kীড়া মntণালয়
১. বাংলােদশ kীড়া িশkা pিত ান (িবেকeসিপ)
২. জাতীয় kীড়া পিরষদ (eনeসিস)
৩. েকndীয় মানব সmদ unয়ন েকnd।
দূেযর্াগ বয্বsাপনা o tাণ িবভাগ
sরাT মntণালয়
জাতীয় েটিলকিমuিনেকশন েরgলটির েসন্টার

রাTায়t pিত ান- ২ শাখা
১.

sায়tশািসত pিত ান- ১ শাখার জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ৩ হেত kিমক নং ১৭ e বিণর্ত কাযর্ািদর
anrপ।

রাTায়t pিত ােনর তািলকা
১.

pধানমntীর কাযর্ালয়

১. বাংলােদশ pাiেভটাiেজশন কিমশন
২. বাংলােদশ রpানী pিkয়াকরণ aঞ্চল কতৃর্পk (েবপজা)
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২.
৩.

মিntপিরষদ িবভাগ
জনpশাসন মntণালয়

৪.

িশkা মntণালয়

৫.
৬.

pাথিমক o গণিশkা মntণালয়
সংsৃিত িবষয়ক মntণালয়

৩. বাংলােদশ িবিনেয়াগ েবাডর্
৪. েবসরকাির রpানী pিkয়াকরণ aঞ্চল
৫. বাংলােদশ aথর্ৈনিতক aঞ্চল কতৃর্পk
৬. পাবিলক- pাiেভট পাটর্নারশীপ aিফস
১. dনর্ীিত দমন কিমশন
১. বাংলােদশ েলাকpশাসন pিশkণ েকnd
২. বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্
৩. িবিসeস(pশাসন) eকােডমী
৪. িবয়াম ফাuেন্ডশন
১. ঢাকা েরিসেডনিসয়াল মেডল কেলজ o anাn মেডল কেলজ
২. জাতীয় িশkাkম o পাঠয্পুsক েবাডর্
৩. বাংলােদশ কািরগরী িশkা েবাডর্
৪. মাধয্িমক o uচ্চ মাধয্িমক িশkা েবাডর্, ঢাকা
৫. মাধয্িমক o uচ্চ মাধয্িমক িশkা েবাডর্, রাজশাহী
৬. মাধয্িমক o uচ্চ মাধয্িমক িশkা েবাডর্, kিমlা
৭. মাধয্িমক o uচ্চ মাধয্িমক িশkা েবাডর্, যেশার
৮. মাধয্িমক o uচ্চ মাধয্িমক িশkা েবাডর্, িসেলট
৯. মাধয্িমক o uচ্চ মাধয্িমক িশkা েবাডর্, িদনাজপুর
১০. মাধয্িমক o uচ্চ মাধয্িমক িশkা েবাডর্, বিরশাল
১১. বাংলােদশ মাdাসা িশkা েবাডর্
১২. বাংলােদশ iuেনেsা জাতীয় কিমশন
১৩. েবসরকাির িশkা pিত ান িশkক o কমর্চারী কলয্াণ Tাs
১৪. েবসরকাির িশkক িনবnন o pতয্য়ন কতৃর্পk
১৫. বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িবদয্ালয়
১৬. ঢাকা িবশব্িবদয্ালয়
১৭. চTgাম িবশব্িবদয্ালয়
১৮. রাজশাহী িবশব্িবদয্ালয়
১৯. খুলনা িবশব্িবদয্ালয়
২০. জাহাঙ্গীর নগর িবশব্িবদয্ালয়
২১. শাহ জালাল িবjান o pযুিk িবশব্িবদয্ালয়
২২. জগnাথ িবশব্িবদয্ালয়
২৩. বাংলােদশ unুk িবশব্িবদয্ালয়
২৪. জাতীয় িবশব্িবদয্ালয়
২৫. সকল sায়tশািসত িবশব্িবদয্ালয়
২৬. জাতীয় বhভাষী সাটিলিপ pিশkণ েকnd (নTামস)
২৭. বাংলােদশ iনিsিটuট aব েটকেনালজী, গাজীপুর
২৮. বাংলােদশ গালর্স গাiড
২৯. বাংলােদশ বেয়জ sাuট
৩০. iিঞ্জিনয়াসর্ iনিsিটuশন
৩১. বাংলােদশ িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন
৩২. জাতীয় িশkা বয্বsাপনা eকােডমী (নােয়ম)
৩৩. জাতীয় িশkাkম o পাঠয্পুsক েবাডর্
৩৪. জাতীয় কিmuটার pিশkণ o গেবষণা eকােডমী
৩৫. বুেয়ট
৩৬. চুেয়ট
৩৭. rেয়ট
৩৮. kেয়ট
৩৯. আnজর্ািতক মাতৃর্ভাষা iনিsিটuট
১. জাতীয় pাথিমক িশkা eকােডমী (েনপ)
১. নজrল iনিsিটuট
২. বাংলােদশ সংsৃিত o ঐিতh ফাuেন্ডশন
৩. িশlকলা eকােডমী
৪. বাংলা eকােডমী
৫. বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর
৬. বাংলােদশ িশlকলা ফাuেন্ডশন
৭. বাংলােদশ েলাক o কাrিশl ফাuেন্ডশন
৮. uপজাতীয় সাংsৃিতক eকােডমী o iনি িটuটসমূহ
৯. জাতীয় gn েকnd
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৭.

িবমান পিরবহন o পযর্টন মntণালয়

৮.

pিতরkা মntণালয়

৯.
১০.

aভয্nরীণ সmদ িবভাগ
aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ

১০. েবগম sিফয়া কামাল জাতীয় গণ- gnাগার
১১. কkবাজার সাsৃিতক েকnd
১. বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্পk (িসee)
২. বাংলােদশ সািভর্েসস িলঃ (েশরাটন)
৩. েহােটল iন্টারnাশনাল িলঃ (েসানারগাo)
৪. বাংলােদশ িবমান কেপর্ােরশন (িবিবিস)
৫. বাংলােদশ পযর্টন কেপর্ােরশন (িবিপিস)
৬. বাংলােদশ পযর্টন েবাডর্
১. কয্ােডট কেলজসমূহ
২. জাতীয় কয্ােডট েকার
৩. sারেসা
---

রাTায়t pিত ান- ৩ শাখা
১.

sায়tশািসত pিত ান- ১ শাখার জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ৩ হেত kিমক নং ১৭ e বিণর্ত কাযর্ািদর
anrপ।

রাTায়t pিত ােনর তািলকা
১.

২.

৩.

৪.

৫.
৬.
৭.

sাsয্ o পিরবার পিরকlনা মntানালয় ১. বাংলােদশ িচিকৎসক o ৈশলয্ িচিকৎসা কেলজ
২. বাংলােদশ ফােমর্সী পিরষদ
৩. জাতীয় জনসংখয্া গেবষণা o pিশkণ iনি িটuট (িনেপর্াট)
৪. বাংলােদশ েহািমoপয্ািথক েবাডর্
৫. বাংলােদশ নািসর্ং পিরষদ
৬. বাংলােদশ রাTীয় িচিকৎসা anষদ
৭. আয়ুেবর্দ o iuনানী িচিকৎসা েবাডর্
৮. বঙ্গবnু েশখ মুিজব েমিডেকল িবশব্িবদয্ালয়
৯. বাংলােদশ িচিকৎসা o দn িচিকৎসা পিরষদ
১০. ঢাকা িশশু হাসপাতাল
১১. িশশু মাতৃsাsয্ iনি িটuট
১২. বাংলােদশ িচিকৎসা গেবষণা পিরষদ
বst o পাট মntণালয়
১. বাংলােদশ েরশম েবাডর্ (িবeসিব)
২. বাংলােদশ তাঁত েবাডর্ (িবeiচিব)
৩. বাংলােদশ পাট কেপর্ােরশন (িবেজিস)
৪. বাংলােদশ বst িশl কেপর্ােরশন (িবিটeমিস)
৫. বাংলােদশ েরশম গেবষণা o pিশkণ iনিsিটuট (িবeসআরিটআi)
৬. বাংলােদশ পাটকল কেপর্ােরশন (িবেজeমিস)
৭. বাংলােদশ িসl ফাuেন্ডশন
মিহলা o িশশু িবষয়ক মntণালয়
১. জাতীয় মিহলা সংsা
২. বাংলােদশ িশশু eকােডমী
৩. িশশু aিধকার কিমশন (psািবত)
পািন সmদ মntণালয়
১. বাংলােদশ পািন unয়ন েবাডর্ (িবডিbuিডিব)
২. iনি িটuট aব oয়াটার মেডিলং
৩. নদী গেবষণা iনিsিটuট
৪. পািন সmদ পিরকlনা সংsা (oয়ারেপা)
৫. েযৗথ নদী কিমশন
৬. হাoড় o জলাভূিম unয়ন েবাডর্
মুিkযুd িবষয়ক মntণালয়
১. বাংলােদশ মুিkেযাdা কলয্াণ Tা (িবeফeফডিbuিট)
১. িনmতম মজুরী েবাডর্
ম o কমর্সংsান মntণালয়
িশl মntণালয়
১ .বাংলােদশ isাত o pেকৗশল কেপর্ােরশন (িবeসiিস)
২.বাংলােদশ iনি িটuট aব ময্ােনজেমন্ট(িবআieম)
৩. বাংলােদশ sয্ান্ডাড eন্ড েটিsং iনিsিটuট (িবeসিটআi)
৪. বাংলােদশ kুd o kিটর িশl কেপর্ােরশন (িবeসিসআiিস)
৬. বাংলােদশ িচিন o খাদয্ িশl কেপর্ােরশন (িবeসeফআiিস)
৭. বাংলােদশ িশl o কািরগরী সহায়তা েকnd (িবটাক)
৮. বাংলােদশ েভাগয্ পণয্ সরবরাহ েকাmানী (কসকর)
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৯. কাঁচ o িসরািমক গেবষণা o পরীkণ iনিsিটuট
১০. বাংলােদশ েভাগয্ পণয্ সরবরাহ েকাmানী (কসকর)
১১. িব eস িট আi
৮. গৃহায়ন o গণপূতর্ মntণালয়
১. রাজধানী unয়ন কতৃর্পk (রাজuক)
২. জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পk
৩. রাজশাহী unয়ন কতৃর্পk (আরিডe)
৪. বিরশাল unয়ন কতৃর্পk (psািবত)
৫. হাuিজং eন্ড িবিlং িরসাচর্ iনিsিটuট (গৃহ গেবষণা iনিsিটuট)
৬. খুলনা unয়ন কতৃর্পk (েকিডe)
৭. চTgাম unয়ন কতৃর্পk (িসিডe)
৯. িসেলট unয়ন কতৃর্পk
১০ পিরতয্k সmিt বয্বsাপনা েবাডর্
৯. িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়
১০. pবাসী কলয্াণ o ৈবেদিশক কমর্সংsান বাংলােদশ oবারসীজ eমpেমন্ট eন্ড সািভর্েসজ িল। (েবােয়েসল)
মntণালয়

রাTায়t pিত ান- ২ aিধশাখা
রাTায়t pিত ান- ৪ শাখা
১.

sায়tশািসত pিত ান- ১ শাখার জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ৩ হেত kিমক নং ১৭ e বিণর্ত কাযর্ািদর
anrপ।

রাTায়t pিত ােনর তািলকা
১.

আiন o িবচার িবভাগ

২.
৩.

েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ
সড়ক িবভাগ

৪.
৫.

েসতু িবভাগ
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়

৬.

বািণজয্ মntণালয়

৭.

sানীয় সরকার িবভাগ

১. িবচার pশাসন pিশkণ iনিsিটuট
২. জাতীয় আiনগত সহায়তা pদান সংsা (psািবত)
৩. মানবািধকার কিমশন
১. বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপর্ােরশন (িবআরিটিস)
২. ঢাকা যানবাহন সমnয় েবাডর্
৩. সড়ক রkণােবkণ েবাডর্ (psািবত)
১. বাংলােদশ েসতু কতৃর্পk
১. বাংলােদশ েটিলকিমuিনেকশন েকাmানী িলঃ
২. েটিলেফান িশl সংsা িলিমেটড
৩. বাংলােদশ েটিলেযাগােযাগ িনয়ntণ কিমশন (িবিটআরিস)
৪. বাংলােদশ েকবল িশl িলঃ
৫. েটিলটক বাংলােদশ িলঃ
৬. সাব- েমিরন েকবল েকাmানী িলঃ
১. েTিডং কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ (িটিসিব)
২. রpানী unয়ন বুয্েরা (iিপিব)
৩. টয্ািরফ কিমশন
৪. বাংলােদশ চা েবাডর্ (িবিটিব)
৫. iনিsিটuট aব চাটাডর্ eয্াকuন্টয্ান্টস aব বাংলােদশ (আiিসeিব)
৬. iনিsিটuট aব কs eয্ান্ড ময্ােনজেমন্ট eয্াকuন্টয্ান্টস aব বাংলােদশ
(আiিসeমeিব)
৭. বাংলােদশ ফেরন েTড iনিsিটuট
১. ঢাকা oয়াসা (িড oয়াসা)
২. চTgাম oয়াসা (িস oয়াসা)
৩. sানীয় সরকার িবষয়ক জাতীয় iনিsিটuট
৪. ঢাকা িসিট কেপর্ােরশন
৫. চTgাম িসিট কেপর্ােরশন
৬. বাংলােদশ িমuিনিসপয্াল েডেভলপেমন্ট ফান্ড
৭. েপৗরসভা
৮. uপেজলা পিরষদ
৯. iuিনয়ন পিরষদ
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৮.

পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ

৯.

ভূিম মntণালয়

১০. খাদয্ িবভাগ

১০. রাজশাহী িসিট কেপর্ােরশন (আরিসিস)
১১. খুলনা িসিট কেপর্ােরশন (েকিসিস)
১২. বিরশাল িসিট কেপর্ােরশন (িবিসিস)
১৩. খুলনা oয়াসা ( েক oয়াসা)
১৪. িসেলট িসিট কেপর্ােরশন
১৫. জাতীয় sানীয় সরকার iনি িটuট (eনআieলিজ)
১. বাংলােদশ পlী unয়ন eকােডমী (বাডর্)
২. বgড়া পlী unয়ন eকােডমী (আরিডe)
৩. বাংলােদশ পlী unয়ন pিশkণ iনিsিটuট
৪. বাংলােদশ সমবায় কেলজ
৫. িসরডাপ
৬. িমl িভটা
৭. সমবায় বয্াংক
৮. kুd o কৃষক unয়ন ফাuেন্ডশন (eস eফ িড eফ)
৯. পlী দািরd িবেমাচন ফাuেন্ডশন (িপিডিবeফ)
১. ভূিম সংsার েবাডর্
২. ভূিম আপীল েবাডর্
-

রাTায়t pিত ান- ৫ শাখা
১.

sায়tশািসত pিত ান- ১ শাখার জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ৩ হেত kিমক নং ১৭ e বিণর্ত কাযর্ািদর
anrপ।

রাTায়t pিত ােনর তািলকা
১.
২.

aথর্ িবভাগ
বয্াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ

৩.

মৎs o pাণীসmদ মntণালয়

৪.

পিরেবশ o বন মntণালয়

৫.

পিরকlনা িবভাগ

১. মাiেkােkিডট েরgেলটির aথিরিট
১. বাংলােদশ বয্াংক
২. েসানালী বয্াংক িলঃ
৩. agণী বয্াংক িলঃ
৪. জনতা বয্াংক িলঃ
৫. rপালী বয্াংক িলঃ
৬. বাংলােদশ কৃিষ বয্াংক (িবেকিব)
৭. রাজশাহী কৃিষ unয়ন বয্াংক (রাকাব)
৮. বাংলােদশ িশl বয্াংক (িবeসিব)
৯. েবিসক বয্াংক
১০. বাংলােদশ কমর্সংsান বয্াংক
১১. আনসার িভিডিপ বয্াংক
১২.সাধারণ বীমা কেপর্ােরশন (eসিবিস)
১৩. বাংলােদশ হাuস িবিlং ফাiনাn কেপর্ােরশন (eiচিবeফিস)
১৪. বাংলােদশ বীমা eকােডমী
১৫. iনেভ েমন্ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ (আiিসিব)
১৬. জীবন বীমা কেপর্ােরশন (েজিবিস)
১৭. eসিডeফ
১৮. িপেকeসeফ
১৯. িসিকuিরিট িpিন্টং েpস
২০. িসিকuিরিটজ eন্ড ekেচঞ্জ কিমশন
২১. ঢাকা sক eকেচঞ্জ িলিমেটড
২২. চTgাম sক eকেচঞ্জ িলিমেটড
১. বাংলােদশ মৎs unয়ন কেপর্ােরশন (িবeফিডিস)
২. বাংলােদশ পশু গেবষণা pিত ান
৩. বাংলােদশ গবািদ পশু গেবষণা pিত ান
৪. েমিরন িফসারীজ eকােডমী
৫. বাংলােদশ মৎs গেবষণা pিত ান
১. বাংলােদশ বন িশl unয়ন কেপর্ােরশন (িবeফআiিডিস)
২. বন গেবষণা iনি িটuট
৩. বাংলােদশ nাশনাল হােবর্িরয়াম
১. বাংলােদশ unয়ন গেবষণা pিত ান
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৬.

৭.

৮.

৯.
১০.

২. পিরকlনা o unয়ন eকােডমী
১. বাংলােদশ জাতীয় সমাজ কলয্াণ পিরষদ
২. জাতীয় pিতবnী unয়ন ফাuেন্ডশন
৩. েশখ জােয়দ িবন sলতান আল নািহয়ান TাT
তথয্ মntণালয়
১. বাংলােদশ েpস কাuিnল
২. টাiমস বাংলা Tাs
৩. বাংলােদশ েpস iনিsিটuট
৪. বাংলােদশ সংবাদ সংsা
৫. বাংলােদশ চলিচ্চt unয়ন কেপর্ােরশন (িবeফিডিস)
৬. বাংলােদশ চলিচ্চt েসnর েবাডর্
৭. জাতীয় গণমাধয্ম iনি িটuট (িনমেকা)
পাবর্তয্ চTgাম িবষয়ক মntণালয়
১. পাবর্তয্ চTgাম unয়ন েবাডর্
২. পাবর্তয্ েজলা আঞ্চিলক পিরষদ
৩. পাবর্তয্ েজলা পিরষদ (সকল)
বাsবায়ন, পরীkণ o মূলয্ায়ন িবভাগ পিরসংখয্ান িবভাগ
সমাজ কলয্াণ মntণালয়

aথর্ িবভােগর কাযর্বন্টন তািলকা • 51

aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ
১.

aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভােগর কাযর্ সmাদেন সািবর্ক িদক- িনেদর্শনা pদান o পিরচালনা।

২. বাংলােদশ aথর্ৈনিতক সমীkা (বাংলা o iংেরজী সংsরণ) pণয়েন সািবর্ক িদক- িনেদর্শনা pদান।
৩. aথর্ িবভােগর বািষর্ক pিতেবদন o anিবভােগর মািসক pিতেবদন pণয়ন o সmাদন।
৪. রাTপিতর কাযর্ালয়, pধানমntীর কাযর্ালয়/ সংি
পরামশর্ o কিরগরী সহায়তা pদান।

মntণালয়/ িবভাগসমূহেক aথর্নীিত সংkাn িবষেয় তথয্, মতামত,

৫. বাংলােদশ unয়ন েফারাম, দাতা েদশ/ সংsা/ েগা ীর চািহদা েমাতােবক সািবর্ক o সামি ক aথর্ৈনিতক পিরিsিতর
oপর pিতেবদন pণয়ন।
৬. মহামাn রাTপিত/ pধানমntীর ভাষেণর জn eবং িবিভn সংসদীয় pিতিনিধদেলর িবেদশ সফেরর সময় pেয়াজনীয়
pিতেবদন pণয়ন।
৭. জাতীয় সংসেদর pে াtর, সংসদীয় sায়ী কিমিটর জn pেয়াজনীয় তথয্ সরবরাহ/ pিতেবদন o কাযর্পt pণয়ন।
৮. e anিবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর ছুিট, pিশkণ iতয্ািদ সািবর্ক pশাসিনক দািয়t সmাদন।
৯. kুd ঋণ কমর্সূিচ o িবিভn তহিবল, রাজs বােজেটর আoতায় aথর্ািয়ত unয়ন কমর্সূিচ iতয্ািদ কাযর্kেম aথর্ িবভাগ
কতৃক
র্ aবমুkকরেণ aেথর্র বয্বহার/ agগিত o আদায় সmেকর্ পিরবীkণ।
১০. aথর্ িবভােগর আoতায় বাsবায়নাধীন eিডিপভুk unয়ন pকlসমূেহর বাsবায়ন agগিত পিরবীkণ।
১১. ৈবেদিশক pিশkণসহ িবিভn নীিত িনধর্ারণী কিমিটেত সদs িহেসেব pিতিনিধtকরণ।
১২. aথর্ িবভােগর আoতায় বাsবায়নাধীন eিডিপভুk unয়ন pকlসমূেহর বাsবায়ন agগিতর মািসক/ ৈtমািসক/ বািষর্ক
pিতেবদন সংgহ eবং IMED o ERD েত েpরণ।
১৩. রাজs বােজেটর aoতাধীন unয়ন কমর্সিূ চসমূেহর পযর্ােলাচনা সভার সমnয় সাধন।
১৪. সরকােরর রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ সংsা কতৃর্ক psািবত unয়ন কমর্সূিচ
যাচাi বাছােয়র জn eতৎসংkাn আnঃমntণালয় কিমিটর সভায় aংশgহণ।
১৫. েদশজ সঞ্চয় o িবিনেয়াগ রাজs নীিত o বয্বsাপনা িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
১৬. েদশজ সঞ্চয় o িবিনেয়াগ eবং রাজs নীিত o বয্বsাপনা িবষয়ক aথর্ৈনিতক o আিথর্ক নীিতমালা pণয়েন সহায়তা,
pণীত নীিতমালা িবে ষণ/ মূলয্ায়ন o eেত পরামশর্/ মতামত pদান/ pিতেবদন pণয়ন।
১৭. ৈবেদিশক বািণজয্, িবিনময় বয্বsা o ৈবেদিশক খাত িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
১৮. মুdানীিত o মুdা বয্বsাপনা ৈবেদিশক বািণজয্, িবিনময় বয্বsা o ৈবেদিশক খাত িবষয়ক aথর্ৈনিতক o আিথর্ক
নীিতমালা pণয়েন সহায়তা, pণীত নীিতমালা িবে ষণ/ মূলয্ায়ন o eেত পরামশর্/ মতামত pদান/ pিতেবদন pণয়ন।
১৯. রাTীয় মািলকানাধীন সংsাসমূহ িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
২০. মানব unয়ন িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
২১. দািরd িবেমাচন িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
২২. মূলয্ মজুরী o কমর্সংsান িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
২৩. pকl সংkাn সভা, আieমiিড o aথর্ িবভােগর বােজট anিবভােগর সােথ েযাগােযাগ রkা সংkাn কাযর্াবিল।
২৪. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর
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কমর্সিূ চ পিরবীkণ aিধশাখা
কমর্সিূ চ পিরবীkণ- ১ শাখা
১.

aথর্ িবভাগ কতৃক
র্ বাsবায়নাধীন unয়ন pকlসমূেহর বাsবায়ন agগিত পিরবীkেনর uেdেশয্ মািসক pিতেবদন
সংgহ o পযর্ােলাচনা সভা আেয়াজন।

২. aথর্ িবভােগর আoতায় বাsবায়নাধীন eিডিপভুk unয়ন pকlসমূেহর বাsবায়ন agগিতর মািসক/ ৈtমািসক/ বািষর্ক
pিতেবদন সংgহ eবং IMED o ERD েত েpরণ।
৩. aথর্ িবভােগর বােজট pণয়নকােল িবিভn কমর্সূিচ/ kুdঋণ/ তহিবল সংkাn anে য় সভায় aংশ gহণ।
৪. aথর্ িবভােগর মািসক/ বািষর্ক কমর্কােন্ডর িভিtেত হালনাগাদ তথয্ মিntপিরষদ িবভােগ েpরণ।
৫. বাংলােদশ aথর্ৈনিতক সমীkা (বাংলা o iংেরিজ সংsরণ) pণয়েন সমীkা aিধশাখােক সহায়তা করা।
৬. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

কমর্সিূ চ পিরবীkণ- ২ শাখা
১.

রাজs বােজেটর আoতায় গৃহায়ন o গণপূতর্ মntণালয়, িবjান o তথয্ pযুিk মntণালয়, জাতীয় সংসদ, মিntপিরষদ
িবভাগ, জনpশাসন মntণালয়, পররাT মntণালয়, পািন সmদ মntণালয়, েনৗপিরবহণ মntণালয়, মৎs o pািণসmদ
মntণালয়, aথর্ িবভাগ, পিরকlনা িবভাগ o pিতরkা মntণালয় কতৃক
র্ বাsবায়নাধীন unয়ন কমর্সিূ চসমূেহর বাsবায়ন
agগিত পিরবীkেণর uেdেশয্ মািসক agগিত pিতেবদন সংgহ, সংকলন, সেরজিমেন পিরদশর্ন o pিতেবদন
pণয়ন।

২. সরকােরর রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ সংsা কতৃর্ক psািবত unয়ন কমর্সূিচ
যাচাi বাছােয়র জn eতৎসংkাn আnঃমntণালয় কিমিটর সভায় aংশgহণ।
৩. রাজs বােজেটর আoতাধীন unয়ন কমর্সূিচর পযর্ােলাচনা সভার সমnয় সাধন।
৪. বাংলােদশ aথর্ৈনিতক সমীkা (বাংলা o iংেরিজ সংsরণ) pণয়েন সমীkা aিধশাখােক সহায়তা করা।
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

কমর্সিূ চ পিরবীkণ- ৩ শাখা
১.

রাজs বােজেটর আoতায় sরাT মntণালয়, আiন o িবচার িবভাগ, ধমর্ মntণালয়, সংsৃিত িবষয়ক মntণালয়, তথয্
মntণালয়, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, পিরেবশ o বন মntণালয় eবং মিহলা o িশশু িবষয়ক মntণালয় কতৃক
র্
বাsবায়নাধীন unয়ন কমর্সূিচসমূেহর বাsবায়ন agগিত পিরবীkেনর uেdেশয্ মািসক agগিত pিতেবদন সংgহ,
সংকলন, সেরজিমেন পিরদশর্ন o pিতেবদন pণয়ন।

২. aথর্ িবভাগ হেত pদt aেথর্র মাধয্েম িবিভn মntণালয়/ িবভাগ, দpর o সংsা (সরকাির/ েবসরকাির) কতৃক
র্
বাsবায়নাধীন kুdঋণ eবং তহিবল কাযর্kেমর agগিত পিরবীkেণর uেdেশয্ তথয্ সংgহ eবং পযর্ােলাচনা সভা
an ান।
৩. anিবভােগর কমর্পিরকlনা, কাযর্বন্টন iতয্ািদ pণয়ন।
৪. বাংলােদশ aথর্ৈনিতক সমীkা (বাংলা o iংেরিজ সংsরণ) pণয়েন সমীkা aিধশাখােক সহায়তা করা।
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

কমর্সিূ চ পিরবীkণ- ৪ শাখা
১.

রাজs বােজেটর আoতায় বst o পাট মntণালয়, কৃিষ মntণালয়, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, মুিkযুd িবষয়ক
মntণালয়, pবাসী কলয্াণ o কমর্সংsান মntণালয়, sানীয় সরকার িবভাগ, বািণজয্ মntণালয়, সমাজ কলয্াণ মntণালয়
eবং িশkা মntণালয়সহ anাn মntণালয়/ িবভাগসমুহ কতৃক
র্ বাsবায়নাধীন unয়ন কমর্সিূ চসমূেহর বাsবায়ন agগিত
পিরবীkেনর uেdেশয্ মািসক agগিত pিতেবদন সংgহ, সংকলন, সেরজিমেন পিরদশর্ন o pিতেবদন pণয়ন।

২. anিবভােগর কমর্কতর্া- কমর্চারীেদর আভয্nরীণ বদিল, ছুিট, সmানী ভাতা/ ডােয়ট চাজর্সহ anাn pশাসিনক কাযর্ািদ।
৩. বাংলােদশ aথর্ৈনিতক সমীkা (বাংলা o iংেরিজ সংsরণ) pণয়েন সমীkা aিধশাখােক সহায়তা করা।
৪. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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সমীkা aিধশাখা
সমীkা- ১ শাখা
১.

বাংলােদশ aথর্ৈনিতক সমীkা (বাংলা o iংেরজী সংsরণ) pণয়েন সমnয়েকর দািয়t পালন।

২. সািবর্ক aথর্ৈনিতক পিরিsিত িবষয়ক মািসক/ ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৩. েদশজ সঞ্চয় o িবিনেয়াগ রাজs নীিত o বয্বsাপনা িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৪. বাংলােদশ unয়ন েফারাম দাতা েদশ/ সংsা/ েগা ীর চািহদা েমাতােবক সামি কaথর্ৈনিতক পিরিsিতর oপর pিতেবদন
pণয়ন।
৫. েদশজ সঞ্চয় o িবিনেয়াগ eবং রাজs নীিত o বয্বsাপনা িবষয়ক aথর্ৈনিতক o আিথর্ক নীিতমালা pণয়েন সহায়তা,
pণীত নীিতমালা িবে ষণ/ মূলয্ায়ন o eেত পরামশর্/ মতামত pদান/ pিতেবদন pণয়ন।
৬. কমর্সূিচ পিরবীkণ/ মূলয্ায়ন কােজ কমর্সিূ চ পিরবীkণ শাখােক সহায়তা করা।
৭. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

সমীkা- ২ শাখা
১.

মুdা নীিত o মুdা বয্বsাপনা িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।

২. ৈবেদিশক বািণজয্, িবিনময় বয্বsা o ৈবেদিশক খাত িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৩. মুdা নীিত o মুdা বয্বsাপনা ৈবেদিশক বািণজয্, িবিনময় বয্বsা o ৈবেদিশক খাত িবষয়ক aথর্ৈনিতক o আিথর্ক
নীিতমালা pণয়েন সহায়তা, pণীত নীিতমালা িবে ষণ/ মূলয্ায়ন o eেত পরামশর্/ মতামত pদান/ pিতেবদন pণয়ন।
৪. িশl o িবিনেয়াগ নীিত, িবdয্ৎ o jালািন িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৫. রাTীয় মািলকানাধীন সংsাসমূহ িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৬. aথর্ িবভােগর বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন o সmাদনা।
৭. বাংলােদশ aথর্ৈনিতক সমীkা (বাংলা o iংেরিজ সংsরণ) pণয়ন।
৮. কমর্সূিচ পিরবীkণ/ মূলয্ায়ন কােজ কমর্সিূ চ পিরবীkণ শাখােক সহায়তা করা।
৯. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

সমীkা- ৩ শাখা
১.

পিরবহন o েযাগােযাগ িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।

২. মানব unয়ন িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৩. জাতীয় সংসেদর pে াtর,সংসদীয় sায়ী কিমিটর জn pেয়াজনীয় তথয্ সরবরাহ/ pিতেবদন o কাযর্পt pণয়ন।
৪. বাংলােদশ aথর্ৈনিতক সমীkা (বাংলা o iংেরিজ সংsরণ) pণয়ন।
৫. কমর্সূিচ পিরবীkণ/ মূলয্ায়ন কােজ কমর্সিূ চ পিরবীkণ শাখােক সহায়তা করা।
৬. মহামাn রাTপিত/ pধানমntীর ভাষেণর জn eবং িবিভn সংসদীয় pিতিনিধদেলর িবেদশ সফেরর সময় pেয়াজনীয়
pিতেবদন pণয়ন।
৭. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।

সমীkা- ৪ শাখা
১.

দািরd িবেমাচন িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।

২. কৃিষ িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৩. বাংলােদশ aথর্ৈনিতক সমীkা (বাংলা o iংেরিজ সংsরণ) pণয়ন o aথর্ িবভােগর বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন, মুdণ,
pকাশনা o িবতরণ সmিকর্ত কাযর্ািদ।
৪. পিরসংখয্ান পিরিশ িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৫. মূলয্ মজুরী o কমর্সংsান িবষয়ক ৈtমািসক/ ষাnািসক/ বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৬. সামি ক aথর্ৈনিতক িনেদর্িশকা িবষয়ক বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন।
৭. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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মিনটিরং েসেলর কাযর্বন্টন
মহা- পিরচালক
১.

মিনটিরং েসেলর pধান িনবর্াহী িহেসেব at েসেলর সকল কােজর তদারকীকরণ, সমnয়সাধন o িদকিনেদর্শনা pদান
করা।

২. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t sায়tশািসত pিত ানসমূেহর বাৎসিরক বােজট বিহ pিত aথর্ বৎসর সিঠক সময়
pকােশর বয্বsা করা।
৩. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t sায়tশািসত pিত ানসমূেহর বােজট বরাd o আিথর্ক মঞ্জুরী পরীkা o anেমাদন/
সmিত সmিকর্ত যাবতীয় কাজ।
৪. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t sায়tশািসত pিত ান িবষেয় জাতীয় সংসেদর pে াtর pদান।
৫. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t sায়tশািসত pিত ান সmিকর্ত গিঠত কিমিটেত aথর্ িবভােগর pিতিনিধt করা।
৬. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t/ s-শািসত/ িবিধবd সংsা o aধীনs aংগ pিত ানসমূেহর নীিতমালা pণয়েন
pেয়াজনীয় sপািরশ pদান করা eবং e সকল pিত ানসমূেহর িবষেয় আnঃমntণালয় সমnয় সmিকর্ত সভায় েযাগদান
o যাবতীয় কাজ।
৭. বািণিজয্কভােব পিরচািলত pাiেভটাiেজশন কিমশন কতৃক
র্ িবরাTীয়করেণর জn িচিhত pিত ােনর মূলয্ায়ন
pিতেবদেনর িবষেয় aথর্ িবভােগর সmিত/ মতামত pদান করা।
৮. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t sায়tশািসত pিত ানসমূেহর কাযর্াবলী o আিথর্ক বয্বsাপনার িবিভn িবষয় যথাঃ
মূলধন পুনগর্ঠন, চিলত মূলধন িনrপণ, সািভর্স চাজর্, েসবা, পেণয্র মূলয্ িনধর্ারণ, িবিনেয়াগ সংkাn িসdাn, ঋণ/
anদান, ভতুির্ ক o anাn নীিত িনধর্ারণী িবষেয় anেমাদন/ সmিত pদােন sপািরশ করা।
৯. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t sায়tশািসত pিত ানসমূেহর েবানাস িsম পরীkা eবং s ু েবানাস িsম pবতর্েন
anেমাদন eবং বাৎসিরক েবানাস anেমাদন করার িবষেয় sপািরশ করা ।
১০. রাTায়t sায়tশািসত pিত ানসমূেহর িনজs aথর্ায়েন িবিনেয়ােগর েkেt িলkiিডিট সািটর্িফেকট pদান eবং বয্াংক o
aথর্লgী pিত ােনর বােজেটর oপর মতামত pদান।
১১. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t sায়tশািসত pিত ােনর আিথর্ক দায়-েদনা পিরেশাধ o আিথর্ক িবষয়ািদ সংkাn
যাবতীয় কাজ।
১২. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t sায়tশািসত pিত ানসমূহ হেত েsচ্ছাবসর/ sাভািবক িনয়েম aবসর pদােনর
েkেt সরকার হেত আিথর্ক সহায়তা সংkাn যাবতীয় কাজ।
১৩. বািণিজয্কভােব পিরচািলত রাTায়t sায়tশািসত pিত ানসমূেহর আিথর্ক কাযর্াবলী o বয্বsাপনা পdিত সmিকর্ত
িবষেয় মিনটিরং েসল কতৃক
র্ udািবত িবিভn কাযর্পdিত যথাঃ বােজিটং আরo aথর্বহ, িনভর্রশীল o unয়েনর লেkয্
pেয়াজনীয় sপািরশমালা pণয়ন করা।
১৪. রাTায়t sায়tশািসত pিত ানসমুেহর sl মুনাফা/ েলাকসােনর কারণ িনণর্য়।
১৫. কৃিষ, কৃিষ িভিtক িশl, েসচ কােজ বয্বhত িবdয্ৎ িবল, সার আমদািনর aথর্ায়েন oপর eবং anাn িশl খােত
ভতুির্ ক/ নগদ সহায়তা pদান সংkাn কাযর্kম।
১৬. sায়tশািসত pিত ানসমূেহর পারফরেমn কন্Tাk pণয়ন, বাsবায়ন o মিনটর করা।
১৭. aিফেসর pশাসিনক কাজ েযমন কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর িনেয়াগ pিkয়াকরণ o কমর্চারীেদর িনেয়াগ pদান eবং েদশীয়/
ৈবেদিশক pিশkেণর বয্বsা, oয়াকর্সপ/ েসিমনার আেয়াজন করা iতয্ািদ।
১৮. আদালেতর রায় বাsবায়েনর পূেবর্ সংি
সােথ সমnয় সাধন।

মামলার িবষেয় সকল pিkয়া সmn হেয়েছ িকনা e িবষেয় আiন েকােষর

১৯. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ সময় সময় pদt anাn দািয়t পালন।
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aিতিরk মহা- পিরচালক- ১
(শাখা- ১, ৩, ৬, ৭ o ৮)
১.

মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।

২. পিরচালক- ১ o পিরচালক- ৩ eর যাবতীয় কাযর্াবলী তদারকী o ঊধব্র্তন কতৃর্পেkর িনেদর্িশত anাn কােজ সহায়তা
করা।

পিরচালক- ১
(শাখা- ১, ৬, o ৭)
১.

মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।

২. শাখা- ১, ৬ o ৭ eর যাবতীয় কাযর্াবলী তদারকী o ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ েkর িনেদর্িশত anাn কােজ সহায়তা করা।

শাখা- ১
১. মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।
সংsাসমূেহর তািলকা:
বােজট o anাn:
১. বাংলােদশ িবdয্ৎ unয়ন েবাডর্ (িবিপিডিব)
২. পlী িবdয্তায়ন েবাডর্ (আরiিব)
৩. বাংলােদশ পযর্টন কেপর্ােরশন (িবিপিস)
৪. জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পk
৫. খুলনা oয়াসা
sায়tশািসত pিত ােনর s- aথর্ায়েন িবিনেয়ােগ িলkiিডিট সািটর্িফেকট pদান eবং
pিত ােনর বােজেটর oপর মতামত:

বয্াংক o aথর্লgী

বয্াংক o আিথর্ক pিত ােনর নাম:
১. রাজশাহী কৃিষ unয়ন বয্াংক (রাকাব)

শাখা- ৬
১. মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।
সংsাসমূেহর তািলকা:
বােজট o anাn:
১. বাংলােদশ পাটকল কেপর্ােরশন (িবেজeমিস)
২. বাংলােদশ পািন unয়ন েবাডর্ (িবডিbuিডিব)
৩. বাংলােদশ পাট কেপর্ােরশন (িবেসিজ)
৪. রpানী unয়ন বুয্েরা (iিপিব)
৫. বাংলােদশ ৈতল, গয্াস o খিনজ সmদ কেপর্ােরশন (িবoিজeমিস)
sায়tশািসত pিত ােনর s- aথর্ায়েন িবিনেয়ােগ িলkiিডিট সািটর্িফেকট pদান eবং বয্াংক o aথর্লgী
pিত ােনর বােজেটর oপর মতামত:
বয্াংক o আিথর্ক pিত ােনর নাম:
১. বাংলােদশ বয্াংক
২. িসিকuিরিট িpিন্টং েpস
৩. জনতা বয্াংক
৪. িসিকuিরিট eন্ড ekেচঞ্জ কিমশন
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শাখা- ৭
১. মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।
সংsাসমূেহর তািলকা:
বােজট o anাn:
১. রাজশাহী unয়ন কতৃর্পk (আরিডe)
২. বাংলােদশ চলিচ্চt unয়ন কেপর্ােরশন (িবeফিডিস)
৩. বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃপ
র্ k (িসee)
৪. বাংলােদশ রpানী pিkয়াকরণ aঞ্চল (েবপজা)
৫. বাংলােদশ েসতু কতৃর্পk (েজeমিবe)
sায়tশািসত pিত ােনর s- aথর্ায়েন িবিনেয়ােগ িলkiিডিট সািটর্িফেকট pদান eবং বয্াংক o aথর্লgী
pিত ােনর বােজেটর oপর মতামত:
বয্াংক o আিথর্ক pিত ােনর নাম:
১. বাংলােদশ কৃিষ বয্াংক (িবেকিব)

পিরচালক- ৩
(শাখা- ৩ o ৮)
১.

মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।

২. শাখা- ৩, o ৮ eর যাবতীয় কাযর্াবলী তদারকী o ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ েkর িনেদর্িশত anাn কােজ সহায়তা করা।

শাখা- ৩
১. মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।
সংsাসমূেহর তািলকা:
বােজট o anাn:
১. বাংলােদশ aভয্nরীণ েনৗ- পিরবহন কতৃর্পk (িবআiডিbuিটe)
২. বাংলােদশ aভয্nরীণ েনৗ- পিরবহন কেপর্ােরশন (িবআiডিbuিটিস)
৩. বাংলােদশ eনািজর্ েরgেলটরী কিমশন
৪. বাংলােদশ isাত o pেকৗশল কেপর্ােরশন (িবeসiিস)
৫. চTgাম oয়াসা (িস oয়াসা)
৬. ঢাকা oয়াসা (িড oয়াসা)
sায়tশািসত pিত ােনর s- aথর্ায়েন িবিনেয়ােগ িলkiিডিট সািটর্িফেকট pদান eবং বয্াংক o aথর্লgী
pিত ােনর বােজেটর oপর মতামত:
বয্াংক o আিথর্ক pিত ােনর নাম:
১. rপালী বয্াংক।
২. বাংলােদশ কমর্সংsান বয্াংক
৩. আনসার িভিডিপ বয্াংক

শাখা- ৮
১. মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।
সংsাসমূেহর তািলকা:
বােজট o anাn:
১. বাংলােদশ মৎs unয়ন কেপর্ােরশন (িবeফিডিস)
২. বাংলােদশ তাঁত েবাডর্ (িবeiচিব)
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৩. বাংলােদশ েরশম গেবষণা o pিশkণ iনিsিটuট (িবeসaরিটআi)
৪. বাংলােদশ েরশম েবাডর্ (িবeসিব)
৫. বাংলােদশ বন িশl unয়ন কেপর্ােরশন (িবeফআiিডিস)
৬. খুলনা unয়ন কতৃপ
র্ k (েকিডe)
sায়tশািসত pিত ােনর s- aথর্ায়েন িবিনেয়ােগ িলkiিডিট সািটর্িফেকট pদান eবং বয্াংক o aথর্লgী
pিত ােনর বােজেটর oপর মতামত:
বয্াংক o আিথর্ক pিত ােনর নাম:
১. বাংলােদশ হাuস িবিlং ফাiনাn কেপর্ােরশন (eiচিবeফিস)

aিতিরk মহা- পিরচালক- ২
(শাখা- ২, ৪, ৫ o ৯)
১.

মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।

২. পিরচালক- ২ o শাখা ৯ eর যাবতীয় কাযর্াবলী তদারকী o ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ েkর িনেদর্িশত anাn কােজ সহায়তা
করা।

শাখা- ৯ (কিmuটার)
১. sায়tশািসত pিত ানসমূেহর আিথর্ক o বয্বsাপনা সংkাn সকল pকার তথয্ সmিলত eকিট ডাটা েবiস
pstতকরণ eবং pেয়াজন anযায়ী ডাটােবiস unয়ন করা। aিতিরk মহা- পিরচালক eর তttাবধােন pেয়াজন
anযায়ী সমেয় সমেয় েমnDাiেভন পয্ােকজ pণয়ন করণ।
২. িসেsম িডজাiন হoয়ার পর েpাgাম িলখা। িসেsম ডkেমেন্টশন o iuজার ময্াnেয়ল pstতকরেণ aধঃsন
কমর্কতর্ােদর সহেযািগতা করা।
৩. সকল সংsার বাৎসিরক বােজট o আnষািঙ্গক কাযর্ািদ কিmuটােরর মাধয্েম pিkয়াকরণ, কিmuটাের সফটoয়ার
সংkাn সমsার সমাধানকরণ।
৪. কিmuটার সংkাn pিশkণ pদােন সহায়তা pদান o কিmuটার বয্বহােরর বয্াপাের সকল কিmuটার
বয্বহারকারীেক সহেযািগতা করা।
৫. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ েkর িনেদর্িশত anাn কাজ সmাদন করা।

পিরচালক- ২
(শাখা- ২, ৪, ৫, o ১০)
১.

মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।

২. শাখা- ২, ৪, ৫ o ১০ eর যাবতীয় কাযর্াবলী তদারকী o ঊধব্র্তন কতৃর্পেkর িনেদর্িশত anাn কােজ সহায়তা করা।
৩. aিফেসর pশাসিনক কাজ েযমন কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর িনেয়াগ pিkয়াকরণ, েদশীয়/ ৈবেদিশক pিশkেণর বয্বsা,
oয়াকর্সপ/ েসিমনার আেয়াজন করা iতয্ািদ।

শাখা- ২
১. মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।
সংsাসমূেহর তািলকা:
বােজট o anাn:
১. বাংলােদশ িচিন o খাদয্ িশl কেপর্ােরশন (িবeসeফআiিস)
২. বাংলােদশ কৃিষ unয়ন কেপর্ােরশন (িবeিডিস)
৩. বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপর্ােরশন (িবআরিটিস)
৪. বাংলােদশ মুিkেযাdা কলয্াণ Tা (িবeফeফডিbuিট)
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৫. বাংলােদশ চা েবাডর্ (িবিটিব)
sায়tশািসত pিত ােনর s- aথর্ায়েন িবিনেয়ােগ িলkiিডিট সািটর্িফেকট pদান eবং বয্াংক o aথর্লgী
pিত ােনর বােজেটর oপর মতামত:
বয্াংক o আিথর্ক pিত ােনর নাম:
১. বাংলােদশ িশl বয্াংক (িবeসিব)

শাখা- ৪
১. মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।
সংsাসমূেহর তািলকা:
বােজট o anাn:
১. বাংলােদশ িশিপং কেপর্ােরশন (িবeসিস)
২. েTিডং কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ (িটিসিব)
৩. মংলা বnর কতৃপ
র্ k (eমিপe)
৪. বাংলােদশ sল বnর কতৃর্পk (িবeলিপe)
৫. বাংলােদশ েটিলেযাগােযাগ িনয়ntণ কিমশন (িবিটaরিস)
৬. বাংলােদশ রসায়ন িশl কেপর্ােরশন (িবিসআiিস)
sায়tশািসত pিত ােনর s- aথর্ায়েন িবিনেয়ােগ িলkiিডিট সািটর্িফেকট pদান eবং বয্াংক o aথর্লgী
pিত ােনর বােজেটর oপর মতামত:
বয্াংক o আিথর্ক pিত ােনর নাম:
১. েসানালী বয্াংক

শাখা- ৫
১. মহাপিরচালেকর eর জn িনধর্ািরত কাযর্বন্টেনর kিমক নং ২ হেত kিমক নং ১৮ e বিণর্ত কাযর্ািদর anrপ।
সংsাসমূেহর তািলকা:
বােজট o anাn:
১. বাংলােদশ বst িশl কেপর্ােরশন (িবিটeমিস)
২. বাংলােদশ kুd o kিটর িশl কেপর্ােরশন (িবeসিসআiিস)
৩. বাংলােদশ েপেTািলয়াম কেপর্ােরশন (িবিপিস)
৪. চTgাম unয়ন কতৃর্পk (িসিডe)
৫. চTgাম বnর কতৃর্পk (িসিপe)
৬. রাজধানী unয়ন কতৃর্পk (রাজuক)
sায়tশািসত pিত ােনর s- aথর্ায়েন িবিনেয়ােগ িলkiিডিট সািটর্িফেকট pদান eবং বয্াংক o aথর্লgী
pিত ােনর বােজেটর oপর মতামত:
বয্াংক o আিথর্ক pিত ােনর নাম:
১. iনেভ েমন্ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ (আiিসিব)

শাখা- ১০
pশাসিনক কমর্কতর্া
১. বািণিজয্কভােব পিরচািলত sায়tশািসত pিত ানসমূেহর জn pণীত বােজট বi pকােশর জn বাংলােদশ
সরকাির মুdণালেয় েpরণ eবং সংি
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর সােথ pেয়াজনীয় েযাগােযাগ রাখা। pকািশত
বােজট বi িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ দpর/ কেপর্ােরশেন িবতরেণর বয্বsা করা।
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২. মিনটিরং েসেলর বাৎসিরক বােজট o সংেশািধত বােজট pstতপূবক
র্ যথা সমেয় pশাসন anিবভােগ দািখল করা
eবং বরাdকৃত বােজট েমাতােবক aথর্িবল িবভাজন, aবমুিk o তহিবেলর s ু pেয়াগ।
৩. aিফেসর সািবর্ক pশাসিনক দািয়t পালন করা:- েযমন কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর ছুিট, িনেয়াগ pিkয়াকরণ। e
ছাড়া কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর িবrেd আনীত aিভেযােগর িভিtেত pশাসিনক বয্বsা gহণ করা। aিধনs
কমর্চারীেদর কােজর তদারিক করা eবং ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ েkর িনেদর্শ anযায়ী কাজ করা।
৪. sায়tশািসত pিত ানসমূেহর বােজট সংkাn সভা, েসিমনার o aিফস বয্বsাপনা িমিটং eর আেয়াজন করা।
৫. সরকারী িনয়মাnযায়ী কতৃর্পেkর anেমাদন সােপেk দরপt আহবােনর মাধয্েম aিফেসর pেয়াজনীয় dবয্ািদ
kয় করা eবং aেকেজা o aবয্বhত মালামাল িবkয় করা।
৬. কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন িবল, uৎসব ভাতা, মণ ভাতা, িচtিবেনাদন ভাতা িবলসহ সকল আnষািঙ্গক
খরেচর িবল pstেত সহকারীর কােজর তদারিক করা।
৭. at aিফেসর আয়- বয্েয়র সকল িহসাব সংkাn eবং eর বাৎসিরক িনরীkার কাজ পিরচালনা করা eবং
কমর্চারীেদর বািষর্ক বিধর্ত েবতন pদান o সািভর্স বিহেত িলিপবd করা।
৮. ঊধব্র্তন কতৃপ
র্ েkর িনেদর্িশত anাn কাজ সmাদন করা।
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