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রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুতিভাগ 

আতথ িক ব্যিস্থাপনার চলমান সংস্কার কার্ িক্রমমর সুষ্ঠু িাস্তিায়ন এিং অথ ি তিভামগর িিিমান ভূতমকা র্থার্থভামি পালমনর সুতিধামথ ি 

অথ ি তিভামগর তিদ্যমান সাংগঠতনক কাঠামমা অভযন্তরীণ পুনতি িন্যামসর মাধ্যমম (মকান নতুন জনিল সৃজন ব্যতিমরমক) ১৪ ফেব্রুয়াতর 

২০১০ তরিঃ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুতিভাগ গঠন করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্বশাতসি প্রতিষ্ঠানসমূমহর িামজট ও আতথ িক মঞ্জুতর 

অনুমমাদন/সম্মতি প্রদান, মতনটতরং ফসমলর প্রশাসতনক কার্ িাতদ সম্পাদন, স্বায়ত্বশাতসি প্রতিষ্ঠানসমূমহর কার্ িািলী ও আতথ িক 

ব্যিস্থাপনার তিতভন্ন তিষয়, রাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-শাতসি/তিতধিদ্ধ সংস্থা ও অতধনস্ত অংগ প্রতিষ্ঠানসমূমহর সাংগঠতনক কাঠামমা পরীক্ষা-

তনরীক্ষাপূি িক পদ সৃতি, পদ সংরক্ষণ, রজস্ব িামজমট পদ স্থানান্তর, পদ তিলুপ্তকরণ ইিযাতদ এ অনুতিভামগর অন্যিম দাতয়ত্ব। ২০১৬-

১৭ অথ ি িছমর  রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুতিভাগ কর্তিক সম্পাতদি উমেখমর্াগ্য কার্ িািলী তনমে উমেখ করা হমলািঃ 
 

পদ সৃতি/সংরক্ষণ/স্থানান্তর/স্থায়ীকরণ/তিলুতপ্ত 

 তিতভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্বশাতসি প্রতিষ্ঠামনর প্রথম ফেতণর ১,০৮২টি, ২য় ফেতণর ৫৪৭টি, ৩য় ফেতণর ১,৩৮৪টি, ৪থ ি ফেতণর 

১০২টি ও আউট ফসাতস িং এর ৭৬৪টি পদসহ ফমাট  ৩,৮৭৯ টি পদ সৃতিমি সম্মতি প্রদান 

 

 তিতভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্বশাতসি প্রতিষ্ঠামনর প্রথম ফেতণর ৬১৫টি, ২য় ফেতণর ৩৩৫টি, ৩য় ফেতণর ১,১৪৪টি, ৪থ ি ফেতণর 

৭৩৭টি ও আউট ফসাতস িং এর ২১১টি  পদসহ ফমাট ৩,০৪২টি পদ সংরক্ষমণ সম্মতি প্রদান 

 

 তিতভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্বশাতসি প্রতিষ্ঠামনর প্রথম ফেতণর ২৫৪টি, ২য় ফেতণর ৪৭টি, ৩য় ফেতণর ১৮৯টি ও ৪থ ি ফেতণর ৫০টি 

ও আউটমসাতস িং এর ৭টি  পদসহ ফমাট ৫৪৭টি পদ স্থায়ীকরমণ সম্মতি প্রদান 

 

 তিতভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্বশাতসি প্রতিষ্ঠামনর প্রথম ফেতণর ৭৯টি, ২য় ফেতণর ১৪টি, ৩য় ফেতণর ৪৩৩টি ও ৪থ ি ফেতণর ৪২টি 

পদ এিং আউট ফসাতস িং ৫৬৮টিসহ ফমাট ১,১৩৬টি পদ তিলুপ্তকরমণ সম্মতি প্রদান 

 
 

অন্যান্য কার্ িািলী  

 

 জািীয় নদী রক্ষা কতমশমনর টিওএন্ডইভুক্ত ৩ টি গাতি ক্রময়র প্রশাসতনক অনুমমাদমন সম্মতি জ্ঞাপন  

 কৃতষ গমিষণা সম্মাননা পদক নীতিমালা, ২০১৫ এর উপর সম্মতি জ্ঞাপন  

 িাংলামদশ এনাতজি ফরগুমলটরী কতমশমনর ফচয়ারম্যান ও সদস্যগমণর ফিিন-ভািাতদ বৃতদ্ধমি সম্মতি জ্ঞাপন 

 িাংলামদশ পরমাণু শতক্ত তনয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ এর জন্য ৮১  টি পদ অস্থায়ীভামি রাজস্বখামি সৃজমন সম্মতি জ্ঞাপন  

 িাংলামদশ ফলাক প্রশাসন প্রতশক্ষণ ফকন্দ্র কর্তিক পতরচাতলি তিতভন্ন প্রতিষ্ঠামন বুতনয়াতদ প্রতশক্ষণ ফকামস ির প্রতশক্ষণাথীমদর 

Kit allowance ১৫,০০০ টাকা ফথমক ২২,০০০ টাকায় এিং SSC ও ACAD ফকামস ির প্রতশক্ষণাথীমদ Kit allowance 

১০,০০০ টাকা ফথমক ১৫,০০০ টাকায় পুনিঃতনধ িারণ 

 ফিসরাকাতর তশক্ষক তনিন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তিপক্ষ (এনটিআরতস) কর্তিক পতরচাতলি ফমৌতখক পরীক্ষা ফিামড ির সভাপতি ও 

তিমশষজ্ঞমদর ২০০০ টাকা সম্মানী তনধ িারণ 

 আন্তজিাতিক মার্তভাষা ইনতিটিউট আইন, ২০১০ এর তিষময় মিামি প্রদান 

 কৃতষ োম ি তনময়াগ ও তনয়ন্ত্রণ নীতিমালার স্থমল প্রণয়নকৃি খসিা োম ি েতমক তনময়াগ ও তনয়ন্ত্রণ নীতিমালার তিষময় 

সম্মতি/মিামি প্রদান 

 িাংলামদশ ফলাক প্রশাসন প্রতশক্ষণ ফকন্দ্র আইন, ২০১৬ এর খসিার উপর অথ ি তিভামগর মিামি প্রদান  

 তশল্প মন্ত্রণালময়র তনয়ন্ত্রণাধীন িাংলামদশ তচতন ও খাদ্য তশল্প করমপামরশমনর জন্য ‘িাংলামদশ তচতন আইন-২০১৫’ এর 

খসিায় মিামি প্রদান 

 চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন-২০১৬ এর ওপর মিামি প্রদান 

 গাজীপুর উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৬-এর ওপর মিামি প্রদান 

 রাজশাহী উন্নয়ন কর্তিপক্ষ কম িচারী (অিসরভািা ও অিসরজতনি সুতিধাতদ) প্রতিধান ২০০৩ এ সংমশাধনী আনয়মন সম্মতি 

প্রদান 

 িাংলামদশ িন গমিষণা ইনতিটিউমটর জান িাল/বুমলটিন প্রিন্ধ তরতভউয়ার ও এতডটতরময়ল ফিামড ির সদস্যগমণর জন্য সম্মানী 

ভািা প্রদামন সম্মতি প্রদান 
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 িাংলামদশ ফভমটতরনাতর কাউতিমলর কম িকিিা/কম িচারীমদর ফিিন-ভািা ও আনুষতিক ব্যয় তনি িামহর জন্য ২০১৬-১৭ 

আতথ িক িছমরর ১ম তকতস্তর অথ ি ছািকরমণ সম্মতি প্রদান 

 জািীয় গণমাধ্যম ইনতিটিউমটর (তনমমকা) অতিতথ িক্তা/প্রতশক্ষকমদর সম্মানী বৃতদ্ধ 

 জািীয় ফটতলমর্াগামর্াগ নীতিমালা ২০১৬ এর খসিা অনুমমাদন 

 সিক পতরিহন ও মহাসিমক তিভাগ এর অধীমন ঢাকা পতরিহন সমন্বয় কর্তিপক্ষ (তডটিতসএ)এর জন্য ৩ ধামপ ১৪৬ টি পদ 

সৃজন এিং র্ানিাহন ও অতেস সরঞ্জামাতদ টিওএন্ডইমি অন্তভু িু্ক্তকরমণ অথ ি তিভামগর সম্মতি 

 িাংলামদশ তেল্ম আকিাইমভর আগারগাঁওস্থ নিতনতম িি ভিমন তিতসটিআই এর অতেস স্থানান্তর পরিিী অতেমসর তনরাপত্তার জন্য ৬ 

জন আনসার (অতিভূি আনসার সদস্য হমি) তনময়ামগ সম্মতি প্রদান 

 প্রিীণ উন্নয়ন োউমন্ডশন আইন সম্পমকি মিামি প্রদান  

 সিক পতরিহন ও মহাসিক তিভাগ এর অধীমন ঢাকা পতরিহন সমন্বয়  কর্তিপক্ষ (তডটিতসএ)-এর জন্য ৩ ধামপ ১৪৬টি পদ 

সৃজন এিং র্ানিাহন ও অতেস সরঞ্জামাতদ টিওএন্ডইমি অন্তভু িকরমণ অথ ি তিভামগর সম্মতি প্রদান 

 রাজশাহী ওয়াসার জন্য দুই পর্ িাময় ১০০ টি পদ (১ম পর্ িাময় ৬৪টি এিং ২য় পর্ িাময় ৩৬টি) অস্থায়ীভামি সৃজমন অথ ি 

তিভামগর সম্মতি প্রদান 

 স্থানীয় সরকার তিভামগর অধীন তসটি কমপ িামরশমনর ফময়র ও কাউতিলর, ফপৌরসভাসমূমহর ফময়র ও কাউতিলর, ফজলা 

পতরষমদর ফচয়ারম্যান ও সদস্য, উপমজলা পতরষমদর ফচয়ারম্যান ও ভাইস ফচয়ারম্যান এিং ইউতনয়ন পতরষমদর ফচয়ারম্যান 

ও সদস্যগমণর মাতসক সম্মানীভািা পুনিঃতনধ িারণ 

 িাংলামদশ তনরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ এর জন্য ৩৬৫ টি পদ সৃজন, র্ানিাহন ও অতেস সরঞ্জামাতদ সাংগঠতনক কাঠামমা 

(TO&E) ফি অন্তভু িক্তকরমণ অথ ি তিভামগর সম্মতি প্রদান 

 িাংলামদশ সিক পতরিহন কমপ িামরশন আইন ২০১৭ এর খসিার উপর মিামি প্রদান 

 িাংলামদশ পেী উন্নয়ন ফিাড ি (তিআরতডতি) এর আওিায় ৯টি উপমজলায় ৩ কযাটাগতরর ২৭টি পদ সৃজমনর প্রস্তাি অনুমমাদন 


