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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থার
ি ীঃ প্রশাসন ও সমন্বয় অনুর্বভাে
কার্াবল
প্রশাসন ও সমন্বয় অনুর্বভাে অর্ ি র্বভাবের সকল প্রশাসর্নক দার্য়ত্ব, অর্ ি র্বভাে এবং এর অধ নস্থ দপ্তবরর অস্থায় পদ
সংরক্ষণ এবং অস্থায় পদবক স্থায় পবদ রূপান্তর সংক্রান্ত র্াবি য় কার্ িার্দ এবং অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাবের মবে
র্র্ার্র্ সমন্বয় সাধন কবর র্াবক। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর প্রশাসন ও সমন্বয় অনুর্বভাবের উবেখবর্াগ্য সম্পার্দি কার্ িাবল র্নবে
দদওয়া হবলাীঃ
➢ মর্িপর্রষদ ববঠবকর অর্ ি র্বভাে সংর্িষ্ট র্সদ্ধান্তসমূবহর বাস্তবায়ন অগ্রের্ি প্রর্িববদন মর্িপর্রষদ র্বভাবে দপ্ররণ;
➢ অর্ ি র্বভাে ও অধ নস্থ দপ্তর/অর্ধদপ্তর/পর্রদপ্তর/সংস্থাসমূবহর ১২টি মার্সক কমিকাবের ও ১টি বার্ষ িক কমিকাবের
প্রর্িববদন মর্িপর্রষদ র্বভাবে দপ্ররণ;
➢ প্রধানমি র কার্ িালয়, মর্িপর্রষদ র্বভাে, জনপ্রশাসন মিণালয় ও অন্যান্য মিণালয়/র্বভাে দর্বক প্রাপ্ত সাধারণ
আবদশ/সার্কিলার/র্বজ্ঞর্প্তসমূহ পৃষ্াংকন কবর সংর্িষ্ট সকবলর র্নকট দপ্ররণ;
➢ মানন য় অর্ িমি র ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর দেচ্ছাধ ন িহর্বল দর্বক ২.৫ লক্ষ টাকা র্বর্ভন্ন ব্যর্ি ও প্রর্িষ্াবনর
অনুকূবল মঞ্জুর্র আবদশ জার্র;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর বাবজট প্রণয়ন ও দ াষণার জন্য প্রাক বাবজট সভা অনুষ্ানসহ সকল প্রকার লর্জর্ষ্টক সাবপাট ি
প্রদান;
➢ অর্ ি র্বভাে ও অধ নস্থ দপ্তবরর র্বভাে য় মামলা দ্রুি র্নষ্পর্িকরণ সম্পর্কিি বৈমার্সক প্রর্িববদন জনপ্রশাসন
মিণালবয় দপ্ররণ;
➢ অর্ ি র্বভাে ও এর অধ নস্থ দপ্তবরর কমিকিিা/কমিচার বদর স্থায় /অস্থায় প্রববশপৈ জার ও নবায়বনর র্নর্মি েরাষ্ট্র
মিণালবয় পৈ দপ্ররণ;
➢ জাি য় সংসবদর ‘অর্ ি মিণালয় সম্পর্কিি স্থায় কর্মটি’র ববঠক সম্পর্কিি কার্ িক্রবমর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ;
➢ অর্ ি র্বভাবে প্রাপ্ত র্বর্ভন্ন অর্ভবর্াে ও র্নষ্পর্ির ১২টি প্রর্িববদন জনপ্রশাসন মিণালবয় দপ্ররণ;
➢ অর্ ি র্বভাবের সমন্বয় সভা সম্পর্কিি কার্ িাবর্ল সম্পাদন;
➢ অর্ ি র্বভাে সম্পর্কিি মানন য় প্রধানমি ও অর্ িমি র প্রবনাির প্রধানমি র কার্ িালয় ও জাি য় সংসদ সর্চবালবয়
দপ্ররণ;
➢ জনবল সংক্রান্ত বৈমার্সক ও বার্ষ িক প্রর্িববদন দপ্ররণ;
➢ মর্হলাবদর চার্কর র র্নধ িার্রি দকাটা পূরণ সম্পর্কিি বৈমার্সক প্রর্িববদন দপ্ররণ;
➢ অর্ ি র্বভাে ও অধ নস্থ দপ্তর/সংস্থার শংখলাজর্নি কার্ িক্রবমর বৈমার্সক প্রর্িববদন জনপ্রশাসন মিণালবয় দপ্ররণ;
➢ দর্ৌতুক এবং নার ও র্শশু র্নর্ িািবনর র্বরুবদ্ধ েণসবচিনিা সৃর্ষ্টর লবক্ষে অর্ ি র্বভাে ও অধ নস্থ দপ্তর/সংস্থার গৃহ ি
কার্ িক্রবমর বৈমার্সক প্রর্িববদন মর্হলা ও র্শশু র্বষয়ক মিণালবয় দপ্ররণ;
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িথ্য অর্ধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায় র্বর্ভন্ন আববদনপবৈর চার্হি িথ্য সরবরাহ;
র্বর্সএস (র্নর ক্ষা ও র্হসাব) কোডার কমিকিিাবদর দগ্রড-২ ও দগ্রড-৬ পবদ পবদান্নর্ি প্রদান;
র্বর্সএস (র্নর ক্ষা ও র্হসাব) কোডার কমিকিিাবদর দগ্রড-৪ পবদ র্সবলকশন দগ্রড প্রদান;
র্বর্সএস (র্নর ক্ষা ও র্হসাব) কোডাবরর ৩৭িম ব্যাবচর ১১ জন কমিকিিা র্নবয়াে;
র্সএন্ডএর্জ এবং র্সর্জএ’র কার্ িালবয়র ২য় দের্ণর কমিকিিাবদর টাইমবেল প্রদান/র্সবলকশনবগ্রড ও পবদান্নর্ি
প্রদান;
র্বর্সএস (র্নর ক্ষা ও র্হসাব) কোডার কমিকিিাবদর র্লবয়ন মঞ্জুর্র/বৃর্দ্ধকরণ;
র্বর্সএস (র্নর ক্ষা ও র্হসাব) কোডার কমিকিিাবদর উচ্চ র্শক্ষার র্নর্মি দপ্রষণ/র্শক্ষা ছুটি মঞ্জুর্র;
প্রধান র্হসাবরক্ষণ কমিকিিা (বপনশন ও ফান্ড ম্যাবনজবমন্ট) এর কার্ িালয় স্থাপন ও রাজেখাবি পদ সৃজন;
মহা র্হসাব র্নর ক্ষক ও র্নয়িক কার্ িালবয়র জন্য রাজেখাবি ০৩টি IT পদ সৃজন;
কবরালার দজনাবরল র্ডবফন্স ফাইন্যান্স (র্সর্জর্ডএফ) কার্ িালবয়র অধ ন াটাইল ও র্সবলট আঞ্চর্লক অর্ ি র্নয়িক
কার্ িালয় েঠবনর জন্য ৪৪ টি পদ সৃজন;
কোডাবরর (র্নর ক্ষা ও র্হসাব) কমিকিিা জনাব দমাহাম্মদ ফার্হমুল ইসলাম, প্রািন প্রধান র্হসাবরক্ষণ কমিকিিা
(িার ও দূরালাপন ), ঢাকা (পর্রর্চর্ি নং-২৫৬) দক সরকার্র কমিচার (শঙ্খলা ও আর্পল) র্বর্ধমালা ১৯৮৫ এর ৩
ধারায় (র্স) ৩ ও (র্ব) র্র্াক্রবম অসদাচরণ (misconduct) ও র্ডজারসন (desertion) এর অর্ভবর্াবে দদাষ
সাব্যস্ত হওয়ায় একই র্বর্ধমালার ৪ এর (৩) (র্ড) ধারা বিিমাবন সরকার্র কমিচার (শঙ্খলা ও আর্পল) র্বর্ধমালা,
২০১৮ এর র্বর্ধ-৪ উপ-র্বর্ধ ৩ ( ) অনুর্ায় চাকর্র হবি বরখাস্তকরণ;
র্সবলট দজলাধ ন ওসমান নের উপবজলা র্হসাবরক্ষণ কমিকিিার কার্ িালয় স্থাপন ও ৪টি পদ সৃজন;
মহা র্হসাব র্নর ক্ষক ও র্নয়িক কার্ িালবয় অর্ডটর পবদ র্নবয়াে;
র্হসাব মহা র্নয়িক কার্ িালবয় অর্ডটর, জুর্নয়র অর্ডটর এবং অর্ফস সহায়ক পবদ র্নবয়াে;
মানন য় অর্ িমি /অর্ ি প্রর্িমি /অর্ ি সর্চবসহ অর্ ি র্বভাবের সকল ১ম দের্ণর কমিকিিাবদর সরকার্র গুরুত্বপূণ ি কাবজ
র্ববদশ ভ্রমবণর প্রশাসর্নক অনুবমাদন ও এ সংক্রান্ত সরকার্র আবদশ জার্রর কার্ িক্রম গ্রহণ;
মিণালয়/র্বভাে এবং এর অধ নস্থ দপ্তর/অর্ধদপ্তরসহ র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্াবনর র্বভাে য় পবদান্নর্ি ও র্নব িাচন কর্মটি
(র্ডর্পর্স), পর্রচালনা পষ িদ/ববাবড ি প্রর্ির্নর্ধ মবনানয়নসহ সরকাবরর গুরুত্বপূণ ি সভা/কর্মটিবি অর্ ি র্বভাবের
প্রর্ির্নর্ধ মবনানয়ন;
অর্ ি র্বভাে হবি র্পআরএল েমণকার ১ম দের্ণর কমিকিিাবদর অবসরজর্নি দপনশন এবং দপনশনাবরর মৃতুের পর
পার্রবার্রক দপনশন সংক্রান্ত কার্ িার্দ সম্পাদন;
অর্ ি র্বভাবের ১ম দের্ণর কমিকিিাবদর োর্ন্ত-র্ববনাদন ছুটি, অর্জিি ছুটি এবং বর্হীঃবাংলাবদশ ছুটি র্র্ার্র্
কর্তিপবক্ষর অনুবমাদন সাবপবক্ষ র্র্াসমবয় অনুবমাদন;
অর্ ি র্বভাবের ১ম দের্ণর কমিকিিাবদর বদর্ল, পদায়ন, অবমুর্িসহ অর্ ি র্বভাবের সাংেঠর্নক কাঠাবমা
হালনাোদকরণ সংক্রান্ত কার্ িক্রম গ্রহণ;
অর্ ি র্বভাবের কমিকিিা ও কমিচার বদর বাবজট সম্মান , পবদান্নর্ি ও র্নবয়াে সংক্রান্ত র্াবি য় কাজ সম্পাদন;
বাংলাবদশ সর্চবালবয় র্নমিাণাধ ন ২০ িলা র্বর্শষ্ট ১১ নং ভববনর র্াবি য় পূিি ও ববদ্যের্িক কার্ িাবর্ল সংক্রান্ত
প্রশাসর্নক কার্ িক্রম সম্পাদন করা হবয়বছ;
জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু দশখ মুর্জবুর রহমাবনর েবদশ প্রিোবিিন র্দবস উপলবক্ষে দজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় ২০১৮
সাবলর ৪ অবটাবর হবি ৬ অবটাবর পর্ িন্ত ৩ র্দনব্যাপ "উন্নয়ন দমলা" আবয়াজন সংক্রান্ত র্াবি য় কার্ িার্দ
সম্পন্নকরণ;
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➢ নতুন ১১ নং ভববনর ২য় িলায় অর্ ি র্বভাবের জন্য নতুন সাভিার স্থাপন ও পুরািন সাভিার মাইবগ্রশন সংক্রান্ত
কার্ িার্দ সম্পাদন;
➢ অর্ ি র্বভাবের জন্য ১০০টি কর্ম্পউটার, ১০০টি ইউর্পএস, ১০০টি Low Range Laser Printer, Scannar
Machine (Large) ৫০টি, Scanner Machine (Small) ১০০টি এবং সংর্িষ্ট র্িাংশ ক্রয় কার্ িক্রম সম্পাদন;
➢ অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন শাখায় ব্যবহাবরর জন্য র্াবি য় দষ্টশনার দ্রব্যার্দ সংগ্রহ, ক্রয় ও র্বিরণ;
➢ অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন শাখায় ব্যবহাবরর জন্য র্াবি য় কর্ম্পউটার দটানার ও সংর্িষ্ট র্িাংশ সংগ্রহ ক্রয় ও র্বিরণ;
➢ অর্ ি র্বভাবের প্রশাসর্নক র্নয়িণাধ ন মাইবক্রাবাস এর রক্ষণাববক্ষণ ও এ সব োড় র জ্বালার্ন র্বল পর্রবশাধ এবং
ঊদ্ধিিন কমিকিিাবদর সাব িক্ষর্ণক ব্যবহৃি োড় র জ্বালার্ন র্বল পর্রবশাধসহ র্ািায়ািকার কমিকিিাবদর র্নকট
দর্বক ভাড়া আদায় সংক্রান্ত কার্ িাবর্ল সম্পাদন;
➢ মানন য় অর্ িমি /অর্ ি সর্চব মবহাদয় কর্তিক দদশ /র্ববদশ র্বর্ভন্ন পর্ িাবয়র উদ্ধিিন কমিকিিা/সম্মার্নি ব্যর্িববেরি
সাবর্ আবলাচনা সভা এবং দভাজ সভার আবয়াজনসহ অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন সভায় আপ্যায়ন, রমজান মাবস বাবজট
প্রণয়বনর কাবজ র্নবয়ার্জি কমিকিিা/কমিচার বদর ইফিার্রর ব্যবস্থা গ্রহণ, র্বল পর্রবশাধ এর ব্যবস্থা ও অন্যান্য
আনুষর্িক কার্ িার্দ সম্পন্নকরণ;
➢ অর্ ি র্বভাবের ৪র্ ি দের্ণর কমিচার বদর জন্য দপাষাক পর্রচ্ছদ সরবরাহ এবং এ সংক্রান্ত র্াবি য় কাজ সম্পন্নকরণ;
➢ অর্ ি র্বভাবের কমিকিিা ও কমিচার বদর জন্য অর্ফবস ব্যবহাবরর র্নর্মবি আসবাবপৈ সংগ্রহ, ক্রয়, দমরামি, র্বিরণ
সংক্রান্ত কার্ িাবর্ল সম্পাদন;
➢ অর্ ি র্বভাবের কমিকিিাবদর স ল, নামফলক বির্রকরণ, সরবরাহ ও স্থাপন সংক্রান্ত কার্ িাবর্ল সম্পাদন;
➢ অর্ ি র্বভাবের কমিকিিাবদর দাপ্তর্রক দটর্লবফান স্থানান্তর, আবার্সক দটর্লবফান মঞ্জুর্র, স্থানান্তর, র্বল পর্রবশাধ
সংক্রান্ত কার্ িাবর্লসহ দাপ্তর্রক কাবজর সুর্বধার জন্য ইন্টারকম দটর্লবফান স্থাপন ও রক্ষণাববক্ষণ সংক্রান্ত কার্ িাবর্ল
সম্পাদন;
➢ বাবজট প্রণয়ন ও দপশ সংক্রান্ত সকল প্রকার লর্জর্ষ্টক সাবপাট ি প্রদান এবং বাবজট দপশ উপলবক্ষে
আপ্যায়ন/সাংবার্দক সবম্মলবনর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ;
➢ আই.এম.এফ/র্বশ্ব ব্যাংক কমিকিিাবদর প্রবটাকলসহ িাবদর সম্মাবন র্বর্ভন্ন দভাজ সভা আবয়াজন;
➢ ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছবর বার্ষ িক ৬০ ন্টা প্রর্শক্ষণ কমিসূর্চর আওিায় অর্ ি র্বভাবের ৩৫৩ জন কমিকিিা/কমিচার বক
৫ র্দনব্যাপ ইন-হাউস প্রর্শক্ষণ প্রদান;
➢ অর্ ি র্বভাবের ৮০ জন কমিকিিা/কমিচার র সমন্ববয় ‘নাের্রক দসবায় উদ্ভাবন’ র্বষবয় ১ র্দনব্যাপ কমিশালার
আবয়াজন; এবং
➢ বার্ষ িক ৬০ ন্টা প্রর্শক্ষণ কমিসূর্চর আওিায় অর্ ি র্বভাবের ১৬৩ জন কমিকিিা/কমিচার বক র্বয়াম ফাউবন্ডশন,
কক্সবাজার আঞ্চর্লক দকবে ৫ র্দনব্যাপ সঞ্জ বন প্রর্শক্ষণ প্রদান। এছাড়া ১৩১ জন কমিকিিার প্রর্শক্ষবণর জন্য
র্ববদবশ েমন এবং ২৪টি দসর্মনার/ওয়াকিসবপ ১৪৬ জন কমিকিিা অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কার্ ি সম্পাদন।


। 29 ।

