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প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ 

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ অর্ থ বিভাগগর সকল প্রশাসবনক দাবয়ত্ব, অর্ থ বিভাগ এিং এর অধীনস্থ দপ্তগরর অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ এিং 

অস্থায়ী পদগক স্থায়ী পগদ রূপান্তর সংক্রান্ত যািতীয় কায থাবদ এিং অর্ থ বিভাগগর বিবভন্ন অনুবিভাগগর মগে যর্াযর্ সমন্বয় সাধন কগর 

র্াগক। ২০১৬-১৭ অর্ থ িছগর প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগগর উগেখগযাগ্য সম্পাবদত কায থািলী বনগদ য়দয়া  গলাোঃ 

 মবিপবরষদ বিঠগকর অর্ থ বিভাগ সংবিষ্ট বসদ্ধান্তসমূগ র িাস্তিায়ন অগ্রগবত প্রবতগিদন মবিপবরষদ বিভাগগ য়প্ররণ 

 অর্ থ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অবধদপ্তর/পবরদপ্তর/সংস্থাসমূগ র ১২টি মাবসক কম থকাগের ও ১টি িাবষ থক কম থকাগের 

প্রবতগিদন মবিপবরষদ বিভাগগ য়প্ররণ 

 প্রধানমিীর কায থালয়, মবিপবরষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মিণালয় ও অন্যান্য মিণালয়/বিভাগ য়র্গক প্রাপ্ত সাধারণ 

আগদশ/সার্কথলার/বিজ্ঞবপ্তসমূ  পৃষ্াংকন কগর সংবিষ্ট সকগলর বনকট য়প্ররণ 

 ১০ম জাতীয় সংসগদর ১১তম-১৬তম  অবধগিশগন অর্ থ বিভাগ সম্পবকথত প্রগনাত্তরস  অন্যান্য কায থািবল সম্পন্নকরণ 

 ২০১৭-১৮ অর্ থিছগরর িাগজট প্রণয়ন ও য় াষণার জন্য প্রাক িাগজট সভা অনুষ্ানস  সকল প্রকার লবজবষ্টক সাগপাট থ প্রদান 

 অর্ থ বিভাগ সংবিষ্ট য়জলা প্রশাসক সগেলন ২০১৬ এ গৃ ীত বসদ্ধাগন্তর িাস্তিায়ন অগ্রগবত মবিপবরষদ বিভাগগ য়প্ররণ 

 অর্ থ বিভাগ ও অধীন দপ্তগরর বিভাগীয় মামলা দ্রুত বনষ্পবত্তকরণ সম্পবকথত য়মাট ৪টি বৈমাবসক প্রবতগিদন জনপ্রশাসন 

মিণালগয় য়প্ররণ 

 ১০ম জাতীয় সংসগদর অর্ থ মিণালয় সম্পবকথত স্থায়ী কবমটির বিঠক সম্পবকথত কায থক্রগমর উপর ব্যিস্থা গ্র ণ 

 অর্ থ বিভাগ ও অধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রাপ্ত বিবভন্ন অবনষ্পন্ন অবভগযাগ ও বনষ্পবত্তর ১২টি প্রবতগিদন জনপ্রশাসন মিণালগয় 

য়প্ররণ 

 অর্ থ বিভাগগর  সমন্বয় সভা সম্পবকথত কায থািবল সম্পাদন  

 ১০ম জাতীয় সংসগদ অর্ থ বিভাগ সম্পবকথত মাননীয় প্রধানমিীর প্রগনাত্তগরর জন্য তথ্যািবল য়প্ররণ 

 তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বিবভন্ন আগিদনপগৈর চাব ত তথ্য সরিরা   

 মাননীয় অর্ থমিীর ২০১৬-১৭ অর্ থিছগরর য়েচ্ছাধীন ত বিল য়র্গক ১০ লক্ষ টাকা এিং মাননীয় অর্ থ প্রবতমিীর ২০১৬-১৭ 

অর্ থিছগরর য়েচ্ছাধীন ত বিল য়র্গক ৭.৫ লক্ষ টাকা বিবভন্ন ব্যবি ও প্রবতষ্াগনর অনুকূগল মঞ্জুবর আগদশ জাবর  

 বিবসএস (বনরীক্ষা ও ব সাি) কযাডার কম থকতথাগদর য়গ্রড-৩ পগদ পগদান্নবত প্রদান 

 বিবসএস (বনরীক্ষা ও ব সাি) কযাডার কম থকতথাগদর য়গ্রড-৫ পগদ বসগলকশন য়গ্রড প্রদান 

 বিবসএস (বনরীক্ষা ও ব সাি) কযাডার কম থকতথাগদর য়গ্রড-৬ পগদ পগদান্নবত প্রদান 

 বিবসএস (বনরীক্ষা ও ব সাি) কযাডাগরর ৩৫তম ব্যাগচ ৩ জন কম থকতথা বনগয়াগ প্রদান 

 ২য় য়েবণর কম থকতথাগদর টাইমগেল প্রদান/বসগলকশনগগ্রড ও পগদান্নবত প্রদান 

 বিবসএস (বনরীক্ষা ও ব সাি) কযাডার কম থকতথাগদর বলগয়ন মঞ্জুবর/বৃবদ্ধ 

 বিবসএস (বনরীক্ষা ও ব সাি) কযাডার কম থকতথাগদর উচ শ বশক্ষার বনবমত্ত য়প্রষণ/বশক্ষা টিটি মঞ্জুবর প্রদান 

 মাননীয় অর্ থমিী/অর্ থ প্রবতমিীর সরকাবর গুরুত্বপূণ থ কাগজ বিগদশ ভ্রমগণর প্রশাসবনক অনুগমাদন ও এ সংক্রান্ত সরকাবর 

আগদশ জাবর 

 মিণালয়/বিভাগ এিং এর অধীন দপ্তর/অবধদপ্তরস  বিবভন্ন প্রবতষ্াগনর বিভাগীয় পগদান্নবত ও বনি থাচন কবমটি (বডবপবস), 

পবরচালনা পষ থদ/গিাগড থ প্রবতবনবধ মগনানয়নস  সরকাগরর গুরুত্বপূণ থ সভা/কবমটিগত অর্ থ বিভাগগর প্রবতবনবধ মগনানয়ন 

প্রদান 

 অর্ থ বিভাগ  গত বপআরএল গমণকারী ১ম য়েবণর কম থকতথাগদর অিসরজবনত য়পনশন এিং য়পনশনাগরর মৃত্যযর পর 

পাবরিাবরক য়পনশন সংক্রান্ত কায থাবদ সম্পাদন  

 অর্ থ বিভাগগর ১ম য়েবণর কম থকতথাগদর োবন্ত-বিগনাদন টিটি, অবজথত টিটি এিং িব োঃিাংলাগদশ টিটি যর্াযর্ কর্তথপগক্ষর 

অনুগমাদন সাগপগক্ষ যর্াসমগয় অনুগমাদন  

 অর্ থ বিভাগগর ১ম য়েবণর কম থকতথাগদর িদবল, পদায়ন, অিমুবিস  অর্ থ বিভাগগর অগ থাগনাগ্রাম  ালনাগাদকরণ সংক্রান্ত 

কায থক্রম গ্র ণ  

 অর্ থ বিভাগগর ২য় য়েবণর কম থচারীগদর ব্যবিগত নবর্ প্রবক্রয়াকরণ ও সংরক্ষণ  

 অর্ থ বিভাগগর ৩য় ও ৪র্ থ য়েবণর কম থচারীগদর ব্যবিগত নবর্, চার্কবর িব  প্রবক্রয়াকরণ ও সংরক্ষণ  

 অর্ থ বিভাগগর ২য় য়েবণর কম থচারীগদর সরাসবর বনগয়াগ/পগদান্নবত জন্য িাংলাগদশ সরকাবর কম থকবমশন সবচিালগয় 

সুপাবরশ প্রদান করার জন্য পৈ য়প্ররণ  
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 অর্ থ বিভাগগর ৩য় ও ৪র্ থ য়েবণর পগদ জনিল বনগয়াগ সংক্রান্ত কায থক্রম গ্র ণ 

 অর্ থ বিভাগগর ২য়, ৩য় ও ৪র্ থ য়েবণর কম থচারীগগণর িাবষ থক য়গাপনীয় প্রবতগিদন প্রবক্রয়াকরণ ও সংরক্ষণ  

 অর্ থ বিভাগগর কম থচারীগদর আগিদগনর পবরগপ্রবক্ষগত মাননীয় প্রধানমিীর কায থালয় এিং কল্যাণ ত বিল  গত আবর্ থক 

সা াগের বিষয়টি প্রবক্রয়াকরণ  

 অর্ থ বিভাগগর ৩৪ জন ২য়, ৩য় ও ৪র্ থ য়েবণর কম থচারীগদর চাকবরর স্থায়ীকরগণর আগদশ জাবর  

 অর্ থ বিভাগগর ৩২ জন কম থচারীগক পুনোঃগিতন বনধ থারণ এিং ৩ জন কম থচারীগক িবধ থত য়িতন প্রদাগনর আগদশ জাবর  

 অর্ থ বিভাগগর ২য়, ৩য় ও ৪র্ থ য়েবণর কম থচারীগদর আগিদগনর পবরগপ্রবক্ষগত অবজথত টিটি, োবন্ত বিগনাদন টিটিস  অন্যান্য 

টিটির মঞ্জুবর আগদশ জাবর এিং তা তাঁগদর চার্কবর িব গত বলবপিদ্ধকরণ 

 অর্ থ বিভাগগর ২য়, ৩য় ও ৪র্ থ য়েবণর কম থচারীগদর আগিদগনর পবরগপ্রবক্ষগত সাধারণ ভবিষ্য ত বিল  গত অবগ্রম ঋগণর 

মঞ্জুবরর আগদশ জাবর  

 ৫  জন কম থচারীগক অিসর উত্তর টিটিস  ১৮ মাগসর মূল য়িতগনর সমপবরমাণ অর্ থ নগদায়ন ব গসগি মঞ্জুর এিং ১০ জন 

কম থচারীগক চূড়ান্তভাগি অিসর প্রদান এিং ৫ জন কম থচারীগক পাবরিাবরক য়পনশন প্রদান  

 ২০১৬-১৭ আবর্ থক িছগর অর্ থ বিভাগগ কম থরত উপসবচি পয থায় পয থন্ত ৫৫৫ জন কম থচারীগক িাগজট সোনী প্রদাগনর 

বিষয়টি প্রবক্রয়াকরণ ও মঞ্জুবর আগদশ জাবর  

 গৃ  বনম থাণ/গমরামত ঋণ িািদ ৬ জন, য়মাটর গাবড়র অবগ্রম ঋণ িািদ ১৬ জন য়মাটর সাইগকল অবগ্রম ঋণ িািদ ৬ জন 

এিং কবম্পউটার ঋণ অবগ্রম িািদ ২ জন কম থকতথা/কম থচারীগক অবগ্রম ঋণ মঞ্জুবর প্রদান 

 ২৫ জন কম থচারীগক প্রাপ্যতা অনুসাগর এ,বি,বস য়েবণর সরকাবর িাসা খাবল/িদবল সাগপগক্ষ িরাদ্দ প্রদান 

 কাগজর অগ্রগবত জাবনগয় মাবসক, পাবক্ষক, বৈমাবসক ও িাৎসবরক পাবক্ষক, অবডট আপবত্তর বরগপাট থ প্রদান স  বিবভন্ন 

প্রবতগিদন প্রদান 

 িাংলাগদশ সবচিালগয় বনম থাণাধীন ২০ তলা বিবশষ্ট নত্যন অর্ থভিগনর যািতীয় পূতথ ও বিদ্যযবতক কায থািবল সংক্রান্ত 

প্রশাসবনক কায থক্রম গ্র ণ সম্পন্ন 

 জাবতর জনক িঙ্গিন্ধু য়শখ মুবজবুর র মাগনর েগদশ প্রতযািতথন বদিস উপলগক্ষয য়জলা ও উপগজলা পয থাগয় ৯ জানুয়াবর 

 গত ১১ জানুয়াবর, ২০১৭ পয থন্ত ৩ বদনব্যাপী "উন্নয়ন য়মলা" আগয়াজন সংক্রান্ত যািতীয় কায থাবদ সম্পন্ন 

 অর্ থ বিভাগগর সভাকগক্ষ বভবডও কনফাগরন্সং বসগেম স্থাপন, অর্ থ বিভাগগর সাভ থাররুগম বিবিধ কায থাবদ সম্পাদন এিং 

অর্ থ বিভাগগ নত্যন Firewall স্থাপন 

 অর্ থ বিভাগগর জন্য ৮০টি কবম্পউটার, টি ইউবপএস, ২৫ টি Low Range Network Laser Printer, ৫টি Mid Range 

Network Laser Printer, ২  টি High Range Network Printer এিং সংবিষ্ট যিাংশ ক্রয় কায থক্রম সম্পাদন 

 অর্ থ বিভাগগর বিবভন্ন শাখায় ব্যি াগরর জন্য যািতীয় য়েশনারী দ্রব্যাবদ সংগ্র , ক্রয় ও বিতরণকরণ; অর্ থ বিভাগগর 

পুরাতন ২টি কাগরর স্থগল ২টি নত্যন কার প্রবতস্থাপন 

  মাননীয় অর্ থমিী/অর্ থসবচি কর্তথক য়দশী/বিগদশী বিবভন্ন পয থাগয়র উর্ধ্থতন কম থকতথা/সোবনত ব্যবিিগগ থর সাগর্ আগলাচনা 

সভা এিং য়ভাজ সভার আগয়াজনস  অর্ থ বিভাগগর বিবভন্ন সভায় আপ্যায়গনর ব্যিস্থা গ্র ণ, বিল পবরগশাধ, উর্ধ্থতন 

কর্তথপগক্ষর সাংিাবদক সগেলন এর ব্যিস্থা ও অন্যান্য আনুষাবিক কায থাবদ সম্পন্নকরণ  

 অর্ থ বিভাগগর ৪র্ থ য়েবণর কম থচারীগদর জন্য য়পাষাক পবরচ্ছদ সরিরা  এিং এ সংক্রান্ত যািতীয় কাজ সম্পন্নকরণ 

 অর্ থ বিভাগগর কম থকতথা ও কম থচারীগদর জন্য অবফগস ব্যি াগরর বনবমত্ত আসিািপৈ সংগ্র , ক্রয়, য়মরামত, বিতরণ 

সংক্রান্ত কায থািবল সম্পাদন 

 িাগজট প্রণয়ন ও য়পশ সংক্রান্ত সকল প্রকার লবজবষ্টক সাগপাট থ প্রদান এিং িাগজট য়পশ উপলগক্ষয আপ্যায়ন সাংিাবদক 

সগেলগনর সকল ব্যিস্থা গ্র ণ 

 য়দগশর অভযন্তগর ৪৬টি প্রবশক্ষণ কম থসূবচগত মিণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূ  য়র্গক ২৮৮ জন অংশগ্র ণ। প্রবশক্ষগণর 

জন্য ৯৮ জন কম থকতথাগক বিগদগশ য়প্ররণ। ১০৮ জন কম থকতথাগক ই-ফাইবলং বরগেশাস থ বিষগয় প্রবশক্ষণ প্রদান। ২৫ জন 

কম থকতথাগক নাগবরক য়সিায় উদ্ভািন বিষগয় প্রবশক্ষণ প্রদান। ১৭৫ জন কম থকতথা/কম থচারীগক ইন- াউজ প্রবশক্ষণ প্রদান 

এিং য়দগশর অভযন্তগর ১৯টি য়সবমনার/ওয়াকথশগপ ২১ জন কম থকতথাগক অংশগ্র গণর জন্য প্রগয়াজনীয় কায থাবদ সম্পন্নকরণ 

 

 


