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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনননরাপত্তা নবভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-১ অনিশাখা 
www.mhapsd.gov.bd 

 

স্মারক নাং-৪৪.০০.০০০০.০১৯.১৯.০০৩.১৩-                          
তানরখঃ 

 ২৩ কানতি ক, ১৪২৫ 
বঙ্গাব্দ 

 ০৭ নদভম্বর, ২০১৮ 
নিষ্টাব্দ 

 

অফিস আদেশ 

 এ মন্ত্রণালদয়র ০৭-০৩-২০০২ তানরদখর স্বঃমঃ(প্রশা-১) নবনবি-১৬/৯৮(অাংশ-১)/২৩৭ 
নম্বর স্মারদক জানরকৃত আদেশ সাংদশািনক্রদম সনিবালয় ননদেিশমালা, ১৯৭৬ এর ৭নাং 
অনুদেে মমাতাদবক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র নবনভন্ন শাখাসমূদের মদিে ননম্নরূপ কমিবন্টন করা 
েদলা। এই কমিবন্টন তানলকা অনুযায়ী সাংনিষ্ট কমিকতি াগণ সরকারী নীনত, প্রিনলত নবনি-
নবিান ও উর্ধ্িতন কতৃিপক্ষের ননদেিশ অনুযায়ী স্ব স্ব োনয়ত্ব পালন করদবন। 
 

২। জনননরাপত্তা নবভাদগ অনিশাখা ও অনুনবভাগ-এ গঠন এবাং োনয়ত্বভার ননম্নরূপ েদবঃ 
  

শাখা অনিশাখা অনুনবভাগ 

প্রশাসন শাখা-১ 

প্রশাসন শাখা-২ 

প্রশাসন শাখা-৩ 

সনিবালয় ননরাপত্তা 
শাখা  

লাইদেনর  

উপসনিব/যুগ্মসনিব (প্রশাসন) যুগ্মসনিব/অনতনরক্ত সনিব (প্রশাসন ও 
অর্ি) 

বাদজট শাখা-১ 

বাদজট শাখা-২ 

নেসাব মকাষ 

উপসনিব/যুগ্মসনিব (বাদজট) 

আইনসটি মসল নসদেম এনানলে 

রাজনননতক শাখা-২ 

রাজনননতক শাখা-৪ 

রাজনননতক শাখা-৬ 

উপসনিব/যুগ্মসনিব 
(রাজনননতক-১) 

অনতনরক্ত সনিব (রাজনননতক ও 
আইনসটি) 

রাজনননতক শাখা-১ 

রাজনননতক শাখা-৩ 

উপসনিব/যুগ্মসনিব 
(রাজনননতক-২) 

খসড়া 

http://www.mha.gov.bd/
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শাখা অনিশাখা অনুনবভাগ 

রাজনননতক শাখা-৫ 

তেন্ত সাংস্থা 
(আইনসটি) 

উপসনিব/যুগ্মসনিব 
(আইনসটি) 

পুনলশ শাখা-১ 

পুনলশ শাখা-২ 

পুনলশ শাখা-৩ 

পুনলশ শাখা-৪ 

উপসনিব/যুগ্মসনিব (পুনলশ-
১) 

যুগ্মসনিব/অনতনরক্ত সনিব (পুনলশ ও 
এনটিএমনস) 

পুনলশ শাখা-৫ 

রে্াব শাখা-১ 

রে্াব শাখা-২ 

উপসনিব/যুগ্মসনিব (পুনলশ-২) 

এনটিএমনস শাখা-১ 

এনটিএমনস শাখা-২ 

উপসনিব/যুগ্মসনিব 
(এনটিএমনস) 

আনসার শাখা-১ 

আনসার শাখা-২ 

উপসনিব/যুগ্মসনিব 
(আনসার) 

যুগ্মসনিব/অনতনরক্ত সনিব (আনসার 
ও সীমান্ত) 

সীমান্ত শাখা-১ 

সীমান্ত শাখা-২ 

সীমান্ত শাখা-৩ 

উপসনিব/যুগ্মসনিব (সীমান্ত) 

আইন শাখা-১ 

আইন শাখা-২ 

উপসনিব/যুগ্মসনিব (আইন) যুগ্মসনিব/অনতনরক্ত সনিব (আইন ও 
শৃঙ্খলা) 

শৃঙ্খলা শাখা-১ 

শৃঙ্খলা শাখা-২ 

নসআরনসনপ শাখা 

উপসনিব/যুগ্মসনিব (শৃঙ্খলা) 

পনরকল্পনা শাখা-১ 

পনরকল্পনা শাখা-২ 

উপপ্রিান (পনরকল্পনা) যুগ্মসনিব/অনতনরক্ত সনিব (উন্নয়ন) 

 

 

৩। এই আদেশ অনবলদম্ব কাযিকর েদব। 
 

 

মমাস্তাফা কামাল উদ্দীন 

সনিব 

 
নবতরণঃ 
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১। অনতনরক্ত সনিব.................................................(সকল), জনননরাপত্তা 
নবভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা 
২। যুগ্মসনিব...................................................(সকল), জনননরাপত্তা নবভাগ,স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়, ঢাকা 
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সনিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা 
৪। সনিব মদোেদয়র একান্ত সনিব, জনননরাপত্তা নবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা 
৫। উপসনিব.........................................(সকল), জনননরাপত্তা নবভাগ, স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়,ঢাকা 
৬। নসনন.সে. সনিব/নসনন.সে. প্রিান/................................(সকল),জনননরাপত্তা 
নবভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা 
৭। সে. সনিব/সেকারী প্রিান.................................(সকল),জনননরাপত্তা নবভাগ,স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়, ঢাকা 
৮। নেসাবরক্ষণ কমিকতি া, জনননরাপত্তা নবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা 
  



2f057ae9f7a502a5a2c798c0f59351c1- 4 - 

জনফনরাপত্তা ফিভাদের কর্মিন্টন তাফিকা 
 

প্রশাসন ও অর্ম অনুফিভাে 

প্রশাসন শাখা-১ঃ  জনফনরাপত্তা ফিভাদের সাধারণ প্রশাসন। 

(1) টি ও এন্ডই, নতুন পে সজৃন ও নবননদয়াগ সাংক্রান্ত কাজ। 
(2) জনননরাপত্তা নবভাদগর কমিকতি া ও কমিিারীগদণর সাংস্থাপন ও প্রশাসন। 
(3) জনননরাপত্তা নবভাদগর কমিকতি া ও কমিিারীগদণর মবতন, ভ্রমণ ভাতা, নিত্তনবদনােন ভাতা ও 
কলোণ তেনবদলর  অর্ি উদত্তালদনর মঞ্জুরী। 
(4) জনননরাপত্তা নবভাদগর মগদজদটড/নন-মগদজদটড কমিকতি া/কমিিারীগদণর বেলী/ননদয়াগ/পদোন্ননত 
সাংক্রান্ত কাজ। 
(5) জনননরাপত্তা নবভাদগর কমিকতি া ও কমিিারীগদণর দেননক োনজরা সাংক্রান্ত। 
(6) জনননরাপত্তা নবভাগ ও জনননরাপত্তা নবভাগ এর আওতািীন অনিেপ্তর/সাংস্থার 
কমিকতি া/কমিিারীদের দবদেনশক  

প্রনশক্ষণ/অভেন্তরীন প্রনশক্ষণ। 
(7) প্রনশক্ষণ সাংক্রান্ত যাবতীয় কাযিাবলী। 
(8) জরম্নরী প্রদয়াজদন জনননরাপত্তা নবভাদগর কদরাল রুদমর কাযিাবলী। 
(9) জনননরাপত্তা নবভাদগর কমিকতি াগদণর নবনভন্ন কনমশন/কনমটি/ মবাডি / আন্তজি ানতক কনমটিদত 
মদনানয়ন। 
(10) কমিকতি া ও কমিিারীগদণর বেনক্তগত ননর্, সানভি স বকু, ছুটি মরনজোর, প্রনতস্বাক্ষরকৃত 
বানষিক মগাপনীয় অনুদবেন ফরম সাংরক্ষণ ও োলনাগােকরণ। 
(11) জনননরাপত্তা নবভাদগর কমিবন্টন, জনননরাপত্তা নবভাগ ও অিীনস্থ অনিেপ্তর/েপ্তর সমূদের 
কমিকতি াদের মদিে আনর্িক ও প্রশাসননক ক্ষমতা অপিণ এবাং পনুঃঅপিন সাংক্রান্ত কাজ। 
(12) জনননরাপত্তা নবভাদগর অবনশষ্ট (Residual) অবনন্টত কাজ। 
(13) প্রশাসন অনিশাখার সমন্বয় নবষয়ক কাজ। 
(14) নবনভন্ন নবষয়নভনত্তক টিম গঠন, মফাকাল পারসন/পদয়ন্ট ননিিারণ।  
(15) আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার প্রনতনননি মদনানয়ন। 
(16) কমিকতি া-কমিিারীদের নবভাগীয় প্রনশক্ষদণর বেবস্থাপনা। 
(17) ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
(18) জনননরাপত্তা নবভাদগর কমিকতি া/কমিিারীদের নবদেশ ভ্রমদণর নজও জানর।  
 

 

প্রশাসন শাখা-২ঃ  সাধারণ সসিা। 
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(1) সািারণ মসবা। 
(2) জনননরাপত্তা নবভাদগর সভা, সদেলদণর বেবস্থা গ্রেণ।  
(3) জনননরাপত্তা নবভাদগর যানবােন রক্ষণাদবক্ষণ, মমরামত ও জ্বালানীর বেবস্থাকরণ। 
(4) প্রদটাকল ও জনননরাপত্তা নবভাদগর কমিকতি া/ কমিিারীগদণর ভ্রমণ সাংক্রান্ত। 
(5) জনননরাপত্তা নবভাদগর কমিকতি া/ কমিিারীগদণর বাসা বরাদ্দ, মন্ত্রণালদয়র কক্ষ বরাদ্দ ও কক্ষ 

সনিতকরণ। 
(6) কমিকতি াগদণর আবানসক ও োপ্তনরক মটনলদফাদনর বেবস্থা, ইন্টারদনট, LAN, ফোক্স সাংদযাগ, 

নবল পনরদশাি। 
(7) জনননরাপত্তা নবভাদগর ঊর্ধ্িতন কমিকতি াদের সরকারী খরদি পনিকা ও মোগানজন সরবরাে। 
(8)  জনননরাপত্তা নবভাদগর মষ্টার, মষ্টশনারী ও আসবাবপদির বেবস্থাপনা ও ননয়ন্ত্রণ। 
(9)  জনননরাপত্তা নবভাগ সাংক্রান্ত গঠিত তেন্ত কনমশন/মবাডি /কনমটির লনজনষ্টক সাদপাটি সে খরদির 

নেসাবরক্ষণ। 
(10)  জনননরাপত্তা নবভাদগর ও অিীনস্থ অনিেপ্তর/েপ্তদরর যানবােন, যন্ত্রপানত, মনৌযান, জলযান, 

কনদডমদনশন কনমটি কতৃি ক অদকদজা ম াষণাকরণ। 
(11) সম্প্রীনত সদেলন/বনদভাজন/মখলািলুা সাংক্রান্ত নবষয়ানে। 
(12) মুদ্রণ ও প্রকাশনা সাংক্রান্ত কাজ। 
(13) মন্ত্রণালদয়র সািারণ মসবা সাংক্রান্ত অনোনে কাজ। 
(14) পি গ্রেণ/নবতরণ ও নেসাব শাখার কাজ তোরনককরণ। 
(15) উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী । 
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প্রশাসন শাখা-৩ঃ  সর্ফিত প্রফতদিেন ও উৎসি আদ াজন। 
 

(1)  জাতীয় পযিাদয় নবনভন্ন নেবস উেযাপন সাংক্রান্ত কাযিাবলী।  
(2)  জনননরাপত্তা নবভাদগর সমন্বয় সভা সাংক্রান্ত কাযিক্রম। 
(3)  জনননরাপত্তা নবভাগ এবাং অনিনসত্ম েপ্তর/অনিেপ্তরসমূদের মানসক/দিমানসক/বানষিক কাযিাবলীর 

প্রনতদবেন সমন্বয়। 
(4)  নবনভন্ন মন্ত্রণালয়/নবভাগ/অনোনে েপ্তদরর িানেো অনুযায়ী তর্ে সাংগ্রে, সমন্বয় কদর মপ্ররণ এবাং 

এতদস্াংক্রান্ত  গাডি  ফাইল  সাংরক্ষণ। 
(5)  মোমানে রাষ্ট্রপনত/মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভাষণ এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংক্রান্ত  

েীফ/সাংদলখ প্রস্তুতকরণ।  
(6)  রাষ্ট্রপনতর কাযিালয়/মনন্ত্রপনরষে নবভাগ এবাং প্রিানমন্ত্রীর কাযিালদয় মানসক, দিমানসক, 

বানষিক বা নবদশষ নরদপাটি   মপ্ররণ। 
(7)  স্বািীনতা/একুদশ পেক প্রোন সাংক্রান্ত কাজ। 
(8)  মজলা প্রশাসক/নবভাগীয় কনমশনারদের সদেলন সাংক্রান্ত কাজ। 
(9)  মনন্ত্রপনরষে দবঠদকর গেৃীত নসদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ন ও অগ্রগনত প্রনতদবেন মপ্ররণ । 
(10)   জনননরাপত্তা নবভাদগর ক্রীড়া ও মখলািলুা সাংক্রান্ত নবষয়ানে । 
(11)   প্রিানমন্ত্রীর প্রনতশ্রুনত বাস্তবায়ন সম্পনকি ত কাযিাবলী। 
(12)  জনননরাপত্তা নবভাগ এবাং অনিনস্ত েপ্তর/অনিেপ্তরসমূদের কমিকতি া-কমিিারীদের মুনক্তদযাদ্ধা 

সনে যািাই। 
(13)   জাতীয় সাংসদের প্রদনাত্তর এবাং সাংসে নবষয়ক অনোনে কাযিক্রম। 
(14)    ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী।  
 

ফনরাপত্তা শাখা  

(1) নবদেশী নাগনরক, পযিটক, প্রনতনননিেল, নবদশষজ্ঞ উপদেষ্টাদের বাাংলাদেদশ আগমন/অবস্থাদনর 
জনে ননরাপত্তা ছাড়পি প্রোন। 

(2) বাাংলাদেশ সনিবালদয়র ননরাপত্তা। 
(3) সনিবালদয়র সরকানর কমিকতি া/কমিিানর ও স্বায়ত্বশানসত প্রনতষ্ঠাদনর কমিকতি াদের পনরিয়পি 

ইসুে করা। 
(4) প্রেশিনী/যািা/আনন্দ মমলা ইতোনে অনুষ্ঠাদনর অনুমনত প্রোন। 
(5) সরকানর িাকুদরদের প্রাক্-িনরি যািাই। 
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(6) নবদেশ ভ্রমদণ বাাংলাদেশ েদলর সদঙ্গ অন্তভুি ক্ত মবসরকানর সেসেদের ছাড়পি প্রোন। 
(7) সরকানর িাকুনরজীবীদের এদসানসদয়শনসমূদের স্বীকৃনত প্রোন সাংক্রান্ত। 
(8) অনফনসয়াল নসদক্রনস এোক্ট-১৯২৩ এর প্রশাসননক কাযিাবলী। 
(9) ননরাপত্তা মোনুদয়ল প্রস্ত্ত্তত ও সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
(10) উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

 

িাইদের   
 

(1) জনননরাপত্তা নবভাদগর লাইদেরীর কাজ তোরনককরণ। 
(2) মন্ত্রণালদয়র লাইদেনরদত পসুত্মক সাংগ্রে, কমিকতি া/কমিিারীর ননকট িানেো মমাতাদবক 

নবতরণ/সাংগ্রে ও সাংরক্ষণ। 
(3) লাইদেনরদত রনক্ষত পসু্তদকর কোটালগ দতরী ও সাংরক্ষণ। 
(4) মন্ত্রণালদয়র জনে মুনক্তযদু্ধনভনত্তক বই/সামনয়কী ক্রদয়র জনে কাযিক্রম গ্রেণ। 
(5) বানষিক কমিসম্পােন িুনক্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর সাদর্ শাখার সাংনিষ্ট কাযিক্রম সাংক্রান্ত 

প্রকাশনা। 
(6) গদবষণা ও প্রকাশনা সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
(7) উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী । 
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িাদজট শাখা-১ঃ  
 

১।    জনননরাপত্তা নবভাদগর বাদজট সাংনশস্নষ্ট স্বল্প, মিে ও েী ি মময়ানে নীনত এবাং 
পনরকল্পনা/কমি পনরকল্পনা প্রণয়ন ও োল  নাগাে করণ; 
২।    জনননরাপত্তা নবভাদগর বাদজট কাঠাদমা প্রণয়ন ও োল-নাগােকরণ; 
৩।    সনিবালয় এবাং সাংযুক্ত/অনিনস্থ েপ্তর/সাংস্থার রাজস্ব আদয়র লক্ষে মািা এবাং বেয় 
সীমা ননিিারণ; 
৪।    রাজস্ব আয় ও অনুন্নয়ন বেদয়র প্রাক্কলণ ও প্রদক্ষপণ প্রস্ত্ত্তত ও ডাটা এনর; 
৫।  আগাম সাংগ্রে পনরকল্পনা(Advance Procurement Plan)-সে মন্ত্রণালয়/নবভাগ ও 
ননয়ন্ত্রণািীন অনিেপ্তর/  সাংস্থাসমূদের জনে বাদজট বাস্তবায়ন পনরকল্পনা প্রণয়ন এবাং 
বাস্তবায়ন;  

৬।    রাজস্ব আেরণ ও অর্ি ছাড়সে বাদজট বরাদ্দকৃত সম্পদের বেবোর সম্পনকি ত 
তর্োনে সাংগ্রে, নবদিষণ এবাং এ  সাংক্রান্ত প্রনতদবেন প্রণয়ন; 
৭।    প্রিান কমি কৃনত ননদেিশক এবাং ফলাফল ননদেিশক সাংক্রান্ত লক্ষ মািার নবপরীদত প্রকৃত 
অজি ণসে বাদজট  বাস্তবায়ন পনরবীক্ষণ; 
৮।    অর্ি নবভাগ প্রণীত ননদেিশনা এবাং ছক অনুযায়ী বাদজট বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 
প্রনতদবেন প্রণয়ন; 
৯।    পুনঃ উপদযাজনসে মন্ত্রণালয়/নবভাগদক প্রেত্ত আনর্িক ক্ষমতার যর্াযর্ বেবোর 
নননিতকরণ; 
১০।   নবভাগীয় নেসাদবর (Department Accounts) সাদর্ প্রিান নেসাবরক্ষণ কমিকতি ার 
কাযিালদয়র নেসাদবর  সাংগনত সািন; 
১১।   জনননরাপত্তা নবভাদগর বানষিক উপদযাজন নেসাব প্রণয়ন এবাং অনোনে সাংসেীয় স্থায়ী 
কনমটির জনে বাদজট ও  আনর্িক নবষদয় প্রনতদবেন প্রস্ত্ত্ততকরণ; 
১২।   অনতনরক্ত বরাদদ্দর প্রস্তাব (প্রদয়াজন েদল) পরীক্ষা-ননরীক্ষা পবূিক অর্ি নবভাদগ মপ্ররণ; 
১৩।   ননবিািন সাংক্রান্ত িানেো এবাং বরাদদ্দর কাযিাবলী; 
১৪।   জনননরাপত্তা নবভাদগর বাদজট প্রণয়ন, পরীক্ষণ ও অনিেপ্তদরর বাদজট সমন্বয়করণ; 
১৫।   জনননরাপত্তা নবভাদগর নবদেশ ভ্রমদণর আনর্িক মঞ্জুরীপি জারীকরণ; 
১৬।   মিারািালান নবদরািী কাযিক্রম পনরিালনা, পাবিতে িট্টগ্রাদমর কাউন্টার 
ইন্সারদজন্সী অপাদরশন, সীমান্ত সদেলন  বাবে অর্ি বরাদ্দ/ছাড়পি করণ; 
১৭।  েপ্তর/ অনিেপ্তদরর বদকয়া নবেেুৎ, গোস, মপৌরকর, ওয়াসা এবাং অনোনে নবল 
পনরদশাদির নবষদয় বেবস্থা গ্রেণ; 



2f057ae9f7a502a5a2c798c0f59351c1- 9 - 

১৮।   জনননরাপত্তা নবভাদগর অিীনস্থ সাংস্থাসমূদের কমিকতি া ও কমিিারীদের গৃে ননমিাণ, 
মমাটরগাড়ী, মমাটর সাইদকল ও   বাই সাইদকদলর অনগ্রম সাংক্রান্ত কাযিাবলী; 
১৯।   রাজনননতক অনুনবভাদগর িানেোনুযায়ী ননবিািন ও নবনভন্ন নবদশষ কাযিক্রদমর 
জনে অর্ি বরাদ্দ; 
২০।   কর বেতীত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/অনিেপ্তদরর রাজস্ব প্রানপ্তর সমন্বয়; 
২১।   মাননীয় অর্ি মন্ত্রীর বাদজট বকৃ্ততার জনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র তর্োনে সরবরাে; 
২২।   মর্াক বরাদদ্দর (৬৬৯৯) অর্ি ছাড় অন্তভুি ক্তকরণ; 
২৩।   নি তারকা (**) অর্ি ছাড়করণ; 
২৪।   পুনঃউপদযাজন প্রস্তাব মপ্ররণ; 
২৫।   ময মকান আনর্িক সাংদিষ আদছ এ রূপ প্রশাসননক অনুদমােন; 
২৬।   উদ্ধি তন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত কাযিাবলী। 
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বাদজট শাখা-২ঃঃ 
 

১। উন্নয়ন বেদয়র প্রাক্কলন ও প্রদক্ষপন প্রস্ত্ত্তত ও ডাটা এনর; 
২। রাজস্ব বাদজট েদত অর্িায়নকৃত উন্নয়ন কমিসূনির প্রসত্মাব প্রণয়ন/পযিাদলািনা ও 

অনুদমােদনর জনে বাদজট বেবস্থাপনা কনমটির সভায় উপস্থাপন;  

৩। পনরকল্পনা/উন্নয়ন অনুনবভাদগর সাদর্ সমন্বদয়র মািেদম মানসক নভনত্তদত বাদজদট ননিিানরত 
লক্ষেমািার নবপরীদত রাজস্ব আেরদণর অগ্রগনত এবাং অনিেপ্তর/সাংস্থাওয়ানর সকল 
কাযিক্রম/প্রকল্প/কমিসূনির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financail) অগ্রগনত পযিাদলািনা; 

৪। অর্ি বরাদ্দ ও বেবোর সাংক্রান্ত তর্োনে মন্ত্রণালয়/নবভাগ/অনোনে প্রনতষ্ঠাদনর ওদয়বসাইদট 
ননয়নমতভাদব প্রকাশ করা; 

৫। সরকানর নেসাব সম্পনকি ত কনমটি (PAC) এবাং অনোনে সাংসেীয় স্থায়ী কনমটির জনে 
বাদজট ও আনর্িক নবষদয় প্রনতদবেন প্রস্ত্ত্ততকরণ; 

৬। অভেন্তরীণ ও নবনিবদ্ধ ননরীক্ষা প্রনতদবেন পযিাদলািনা, ননরীক্ষা আপনত্তসমূে ননষ্পনত্তর লক্ষে 
যর্াযর্ বেবস্থা গ্রেণ এবাং প্রদযাজে মক্ষদি োয়ী বেনক্তদের নবরুদদ্ধ প্রশাসননক ও 
শৃাংখলামলূক বেবস্থা নবষদয় সমন্বয়সািন; 

৭। বাদজট বেবস্থাপনা সম্পনকি ত নবনভন্ন নবষদয় অর্ি নবভাগ, পনরকল্পনা কনমশন, অর্িনননতক 
সম্পকি  নবভাগ এবাং বাস্তবায়ণ, পনরবীক্ষণ ও মূলোয়ন নবভাদগর সাদর্ সমন্বয় রক্ষা করা; 

৮। বাদজট বেবস্থাপনা কনমটি, বাদজট ওয়ানকি াং গ্রুপ এবাং বাদজট বেবস্থাপনা কনমটির উপ-
কনমটিদক (যনে র্াদক) সানিনবক সোয়তা প্রোন এবাং বাদজট বেবস্থাপনা কনমটির সভার 
কাযিনববরণী অর্ি নবভাগ ও পনরকল্পনা কনমশদনর মপ্ররণ নননিতকরণ; 

৯।  আনর্িক বেবস্থাপনার সাংস্কার/উন্নয়ন এবাং বাদজট বেবস্থাপনা সাংক্রান্ত সকল নবষদয় 
ননয়ন্ত্রণািীণ অনিেপ্তর/ সাংস্থাসমূদের মদিে সমন্বয় সািন; 

১০
। 

আনর্িক বেবস্থাপনা সাংক্রান্ত নবনভন্ন নবষদয় ননয়ন্ত্রণািীণ অনিেপ্তর/ সাংস্থাসমূদের সক্ষমতা 
বৃনদ্ধর লক্ষে প্রদয়াজনীয় বেবস্থা গ্রেণ; 

১১
। 

বাদজট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পনরবীক্ষণ এবাং প্রিান কমিকৃনত ননদেিশক, ফলাফল ননদেিশক 
সাংক্রান্ত তর্ে ও উপাত্ত সাংগ্রে, সাংরক্ষণ এবাং বেবস্থাপনার লদক্ষে Management 

Information System (MIS) স্থাপন এবাং পনরিালনা/বেবস্থাপনা;   এবাং 
১২
। 

বাদজট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পনরবীক্ষণসে আনর্িক বেবস্থাপনা সম্পনকি ত নবষদয় উর্ধ্িতন 
কতি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনে ময মকান োনয়ত্ব পালন। 

১৩
। 

জনননরাপত্তা নবভাদগর অনডট আপনত্ত ননষ্পনত্ত ও অনিেপ্তদরর অনডট আপনত্ত সমন্বয়করণ। 

 



2f057ae9f7a502a5a2c798c0f59351c1- 11 - 

 

ফিসাি সকাষ  

০১। মন্ত্রণালদয়র আয়ন-বেয়ন কমিকতি ার োনয়ত্ব পালন। 
০২। মাননীয় মন্ত্রী, প্রনতমন্ত্রী, সনিবসে সকল কমিকতি া/কমিিারীদের মবতন ভাতানে অভেন্তরীণ ও 

দবদেনশক ভ্রমন ভাতা ও অনোনে নবল পনরদশাদির বেবস্থা করা। 
০৩। কলোণ কমিকতি া নেসাদব অবসদর যাওয়া কমিকতি া/ কমিিারীদের মপনশন সাংক্রান্ত কাজ, 

আনুদতানষক ও অনোনে ভাতানে প্রোদনর বেবস্থা গ্রেন করা। 
০৪। মন্ত্রণালদয়র কমিকতি া/কমিিারীগদণর মবতন নফদক্সশন সাংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, সরবরাে ও 

মসবার অিীন যাবতীয় নবল, মমরামত ও সাংরক্ষণ, সম্পে সাংগ্রে, ঋণ ও অগ্রীদমর যাবতীয় 
নবল পনরদশাি এর বেবস্থা করা। 

০৫। বানষিক বাদজট বরাদদ্দর আওতায় যাবতীয় অর্িনননতক মকাড ও নবনি মমাতাদবক নেসাব 
পনরিালনা করা, নসএও অনফদসর সাদর্ সানবিক মযাগাদযাগ রক্ষাসে মানসক নেসাব 
নরকলসাইন সাংক্রান্ত কাজ পনরিালনা করা। 

০৬। কোশ বনে, মলজার ও যাবতীয় মরনজষ্টার নলখন এবাং সাংরক্ষণকরণ। 
০৭। অর্ি বছর নভনত্তক যাবতীয় নবল ভাউিার সাংরক্ষণ ও নননরক্ষা কাযিক্রম সম্পন্ন করা। 
০৮। নন-মগদজদটড কমিিারীগদণর ছুটির নেসাব দতরী, প্রনতদবেন প্রস্ত্ত্তত করণ, সাংনিষ্ট 

কমিিারীগদণর িাকুরী বনে নলনপবদ্ধ ও সাংরক্ষণ করা। 
০৯। অনলাইন পদ্ধনতদত নবল পনরদশাি ও নতুন কমিকতি াগদণর বেলী জননত কারদণ EFT 

কাযিাবলী সম্পােন করা। 
১০। আয়কর প্রতেয়নপি প্রনয়নসে মন্ত্রণালদয়র কমিকতি া/ কমিিারীদের বানষিক মবতন নববরণী 

প্রণয়ন করা। 
১১। রাজস্ব আোয় ও সরকারী খাদত জমা প্রোন নননিতকরণ ও নেসাদবর সাংগনত সািন করা। 
১২। এছাড়া উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে োনয়ত্ব পালন কদর র্াদকন। 

 

 

 

 

আইফসটি সসি  

১। ওদয়বসাইদটর তর্ে সনন্নদবশ, োলনাগােকরণ ও ওদয়বসাইট রক্ষণাদবক্ষণ। 
২। ই-ফাইনলাং কাযিক্রম পনরিালনা ও কানরগনর সোয়তা প্রোন। 
৩। কনম্পউটার প্রনশক্ষণ মকাদসি সোয়তা প্রোন। 
৪। এ নবভাদগর কনম্পউটার সাংক্রান্ত নবষদয় কানরগনর পরামশি প্রোন ও সমসো সমািান। 
৫। এ নবভাদগর মনটওয়াকি  বেবস্থাপনা ও সমসো সমািান। 
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৬। কনম্পউটার সাংক্রান্ত কাদজর সানবিক োনয়ত্ব পালদন সোয়তা প্রোন। 
৭। উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক ননদেি নশত মযদকান োনয়ত্ব পালন করা। 
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রাজননফতক ও আইফসটি অনুফিভাে 

 

রাজননফতক শাখা-১ঃ  
 

১। নবদেশী ও আমত্মজি ানতক সাংস্থার সনেত সকল রাজনননতক/ননরাপত্তা সাংক্রামত্ম 
নবষয়/িুনক্ত/দবঠক। 
২। নবনভন্ন মেদশর সাদর্ ননরাপত্তা সাংক্রান্ত নি-পানক্ষক িুনক্ত নবষয়ক কাযিাবলী। 
৩।  SAARC, BIMSTEC ও অনোনে আন্তজি ানতক মফারাম সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
৪। রাজনননতক আশ্রয়, যুদ্ধবন্দী সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
৫। ননরাপত্তা নবষয়ক জদয়ন্ট ওয়ানকি াংক গ্রম্নপ (মজ ডনিউ নজ) এর সভা সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
৬। আমত্মজি ানতক সাংস্থার নবদেশ প্রনশক্ষণ, মসনমনার/ওয়াকি সপ সাংক্রান্ত নবষয়ানে। 
৭। অনবিভাদব অনুপ্রদবশকারী নাগনরক সাংক্রান্ত সমসোবলী। 
৮। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

 

 

রাজননফতক শাখা-২ঃ  
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১। আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত নবষয়ানে। 
২। মগাদয়ন্দা প্রনতদবেদনর উপর বেবস্থা গ্রেণ এবাং মগাদয়ন্দা সাংস্থারসমূদের সাদর্ সাংদযাগ রক্ষা। 
৩। অপরাি/আইন-শৃঙ্খলা নবষদয় সরকাদরর কাযিক্রম সম্পদকি  সরকাদরর মপ্রস নরনলজ/মপ্রস 
নবজ্ঞনপ্ত/মপ্রস মনাট প্রোন। 
৪। অপরাি পনরনস্থনত ও অপরাি েমদন প্রদয়াজনীয় ননদেিশনা প্রোন। 
৫। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাদর্ি মবসামনরক প্রশাসন/পুনলশদক সোয়তা করার জনে সশস্ত্র বানেনী, 
নবনজনব,আনসার ও মকােগাডি   মমাতাদয়ন। 
৬। নবভাগীয় কনমশনারগদণর সাদর্ মানসক সমন্বয় সভা। 
৭। মকনবদনট কনমটির সভার কাযিাবলী। 
৮। নবদেশ গমন রনেতকরণ সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
৯। নবভাগীয় মজলা/উপদজলা/ইউননয়ন আইন-শৃঙ্খলা কনমটি গঠন ও তাদের কাযিক্রম। 
১০।     ইন্টারদপাল সাংক্রান্ত নবষয়ানে।  

১১।  রাজনননতক েল, মেড ইউননয়ন, ছাি-নশক্ষক, মকান নবদশষ সম্প্রোয়, িমীয়  সাংগঠন, 
সরকারীসে নবনভন্ন প্রনতষ্ঠাদনর    িাকুনরজীবীদের সাংগঠন, অনোনে মপশাজীবীদের 
সাংগঠন এবাং তাদের কাযিানে সাংক্রান্ত নরদপাটি । 
১২।  নবদেশী সন্ত্রাসীদের কাযিক্রম সাংক্রান্ত নবষয়ানে। 
১৩।  জরুনর অবস্থা ম াষণা সাংক্রান্ত কাযিাবলী।  

১৪।  ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

 

রাজননফতক শাখা-৩ঃ  
 

(1)  সকল িরদনর িলনিি শুটিাং, নবদেশী ফদটাগ্রাফ, বইপি প্রেশিনী এবাং সাাংবানেকদের (মেশী-
নবদেশী) অনুকূদল  এোনক্রনডদটশন কাডি  প্রোদনর ছাড়পি এবাং নমনডয়া নলদষ্ট অন্তভুি নক্তর জনে 
সাংবােপি/মোগানজদনর প্রতোয়নপি প্রোন  সাংক্রান্ত 

(2)  রাষ্ট্রনবদরািী বক্তবে এবাং প্রকাশনার উপর কাযিক্রম গ্রেণ। 
(3)  পি-পনিকা, নাটক, িলনিি, মটনলগ্রাফ এবাং ডাকদযাদগ প্রাপ্ত পিানের মসন্সর। 
(4)  নবদেশ েদত প্রকানশত অবানিত পনিকা/বইপি/নননষদ্ধকরণ। 
(5)  মবতার যন্ত্র মটনলকনমউননদকশন সাংদযাগ স্থাপন ইতোনে নবষদয় অনুদমােন প্রোন। 
(6)  নারী ও নশশু/মানব পািার সাংক্রান্ত নবষয়ানে। 
(7)  ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
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রাজননফতক শাখা-৪ঃ  
 

(1)  অস্ত্র আইন-সম্পনকি ত যাবতীয় নবষয়ানে। 
(2)  নবদেশী নাগনরক, কূটনননতক, প্রনতনননি েল, নবদশষজ্ঞ ও উপদেষ্টাদের ননরাপত্তা প্রোন। 
(3)  নভনভআইনপ/নভআইনপগদণর ননরাপত্তা প্রোন। 
(4)  জাতীয় ও আমত্মজি ানতক সদেলদনর ননরাপত্তা। 
(5)  মবসরকারী ননরাপত্তা সাংগঠন সাংক্রান্ত 
(6)  নফল্ড ফায়ানরাং (আনমি, মননভ, এয়ারদফাসি ইতোনে)। 
(7)  সাইফার সাংক্রান্ত নবষয়ানে। 
(8)  নবদফারক আইন, ১৮৮৪।  
(9)  নবনভন্ন মেদশর সাদর্ মযৌর্ মেড়া। 
(10) ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 

 

রাজননফতক শাখা-৫ঃ  
 

(1)  আন্তজি ানতক িুনক্তর আওতায় এবাং আমত্মজি ানতক মফারাদম নবদবনিত মানবানিকার সাংক্রান্ত 
কাযিাবলী। 

(2)  ননরাপত্তা নবষয়ক বেনতত নবদেশী ও আন্তজি ানতক সাংস্থার সাদর্ অনোনে সকল নবষদয় 
দবঠক/িুনক্তর নবষদয় মতামত। 

(3)   মানন লন্ডানরাং এবাং অর্ি পািার সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
(4)  বানণনজেক গুরুত্বপূণি বেনক্ত (নসআইনপ) ননবিািন সম্পনকি ত কাযিাবলী। 
(5)   জাল মনাট সাংক্রান্ত নবষয়ানে। 
(6)  ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

রাজননফতক শাখা-৬ঃ  
 

(1)  আইনসনস/নবনসনব কতৃি ক নক্রদকটসে অনোনে ক্রীড়া ও আইন-শৃঙ্খলা নবষয়ক মকনবদনট/গঠিত 
কনমটির সানবিক কাযিক্রম সাংক্রান্ত। 

(2)  আইন-প্রদয়াগকারী সাংস্থাসমূদের সাদর্ মযৌর্ অনভযান পনরিালনা সাংক্রান্ত নবষয়ানে। 
(3)  নবদেশী নবমাদনর জরুনর অবতরণ। 
(4)  পাবিতে িট্টগ্রাম ও শানন্তিুনক্ত সাংক্রান্ত নবষয়। 
(5)  নবদেশী নাগনরকদের পাবিতে িট্টগ্রাম/সীমান্ত এলাকা ভ্রমদনর অনুমনত/পনরিয়পি মঞ্জুর সাংক্রান্ত 

কাযিাবলী। 
(6)  নবশব এজদতমা,বড়নেন র্াটিি  ফাে নাইট,১লা দবশাখ,ঈে,পূজা ইতোনে িমীয় ও সামানজক অনুষ্ঠান 

সাংক্রান্ত কাযিক্রম। 
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(7)  গাদমিন্টস ও নশল্প কারখানা সাংক্রান্ত যাবতীয় কাযিাবলী এবাং মযদকান েু িটনা, নাশকতা ও নবশৃঙ্খলা 
ও সনোংসতার  টনা তেন্ত  প্রনতদবেদনর সুপানরশ বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

(8)  রাষ্ট্রীয় গুরুত্বত্বপূণি অনুষ্ঠাদন নবনশষ্ট বেনক্তদের তানলকা প্রণয়ন। 
(9)  মযৌর্ নজজ্ঞাসা সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
(10) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে প্রনতদরাি নবষয়ক কাযিাবলী। 
(11) জাতীয় সাংসে, স্থানীয় সরকার ননবিািন এবাং গণদভাট সাংক্রান্ত নবষয়ানে। 
(12) ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক পেত্ত অনোনে কাযিাবলী।  

 

তেন্ত সংস্থা শাখা  

১। তেন্ত সাংস্থায় কমিরত কমিকতি াদের সকল প্রশাসননক কাযিানে।  

২। তেন্ত সাংস্থার সাাংগঠননক কাঠাদমা ও সরঞ্জাম নবষয়ক কাযিানে।  

৩।  তেন্ত সাংস্থার পে সজৃন, সাংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৪। তেন্ত সাংস্থায় কমিকতি াগদণর বেলী/পোয়ন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৫। তেন্ত সাংস্থায় কমিরত কমিকতি াদের মেদশ/নবদেদশ প্রনশক্ষণ/ওয়াকি শপ/মসনমনার/উচ্চ নশক্ষায় 

অাংশগ্রেণ সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
৬। তেন্ত সাংস্থা  সাংক্রান্ত নবনিমালা/নীনতমালা/আইন প্রণয়ন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৭। তেন্ত সাংস্থার কমিকতি াদের বনেঃবাাংলাদেশ/বেনক্তগত ছুটি। 
৮। তেন্ত সাংস্থার ক্রয়, সাংগ্রে, বাদজট, সমন্বয়, নীনরক্ষা এবাং অনুদমােন সাংক্রান্ত যাবতীয় 
কাযিানে। 
৯। নতুন মটনলদফান/ফোক্স/ইন্টারদনট সাংদযাজদনর প্রশাসননক ও আনর্িক মঞ্জুরী। 
১০। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
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পফুিশ ও এনটিএর্ফস অনুফিভাে 

 

পফুিশ শাখা-১ঃ  নির্ সেড (কযাডার) ও তেরু্ধ্ম কর্মকতম াদের প্রশাসফনক কার্মাফে 

১। নবনসএস (পুনলশ) কোডার কমিকতি াদের সকল প্রশাসননক কাযিানে।  

২। নবনসএস (পুনলশ) কোডাদরর সেকারী পুনলশ সপুার এবাং তেরূ্ধ্ি সকল পুনলশ কমিকতি াদের 
ননদয়াগ/বেলী সাংক্রান্ত। 
৩। সেকারী পুনলশ সুপার এবাং তেরূ্ধ্ি সকল পুনলশ কমিকতি াদের পদোন্ননত সাংক্রান্ত। 
৪। নবনসএস (পুনলশ) কোডার কমিকতি াদের মবতন, ভাতা ননিিারণ এবাং ভনবষেৎ তেনবল েদত 
অনগ্রম উদত্তালন  সাংক্রান্ত। 
৫। নসআইনড এর রাসায়ননক পরীক্ষকদের ননদয়াগ, বেলী পোয়ন, পদোন্ননত এবাং িাকুরী 
সাংক্রান্ত যাবতীয় কাজ। 
৬। পুনলশ কনমশন সাংক্রান্ত। 
৭। ‘অনিেপ্তর প্রিান’ ভ্রমণ ও পনরেশিন। 
৮। নবনসএস (পুনলশ) কোডাদরর সকল কমিকতি াদের বোনক্তগত সফর সাংক্রান্ত নবদেশ ভ্রমদণর 
অনুমনত। 
৯। নবনসএস (পুনলশ) কোডাদরর সকল কমিকতি াগদণর স্থাবর/অস্থাবর বেনক্তগত সম্পনত্ত 
ক্রয়/নবক্রদয় অনমুনত প্রোন।  

১০। পুনলশ অননুবভাদগর সমন্বয় নবষয়ক কাযিাবলী।  

১১। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী।  
 
 

পফুিশ শাখা-২ঃ  নবম মগ্রড (নন-কোডার) ও  তেননমণ পুনলদশর প্রশাসননক কাযিানে 
 

১। পুনলশ এোক্ট, নপআরনব, মমদোপনলটন পনুলশ অনডি নোন্স এবাং পুনলশ বানেনী সাংনিষ্ট অনোনে 
সকল আইন, প্রনবনি, নবনি, পুনলশ কমিকতি াদের আিরণ নবনি ইতোনে প্রণয়ন ও সাংদশািন। 

২। বাাংলাদেশ পুনলদশর নবম মগ্রড (নন-কোডার) ও তেননম্ন কমিকতি া/কমিিারীদের প্রশাসননক ও 
সাংস্থাপন সম্পনকি ত কাযিানে।  

৩। পুনলশ পেক, পুরস্কার ইতোনে।  

৪। পুনলশ কলোণ তেনবল/বোবস্থানে। 
৫। বাাংলাদেশ পুনলদশর নবম মগ্রড (নন-কোডার) ও তেননমণ কমিকতি া/কমিিারীদের মুনক্তদযাদ্ধা 

সাংক্রান্ত সনে যািাই ও মুনক্তদযাদ্ধা নেদসদব িাকরীর বয়স বৃনদ্ধ সাংক্রান্ত।  

৬। জানতসাং  শানন্তরক্ষা নমশদনর অিীদন ফরমড পনুলশ ইউননদট (এফনপইউ) জনবল মপ্ররণসে 
অনোনে কাযিানে। 
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৭। পুনলশ পনরেশিক ও তেননমণ পুনলশ কমিকতি া/কমিিারীদের স্থাবর/অস্থাবর বেনক্তগত সম্পনত্ত 
ক্রয়/নবক্রদয়র অনুমনত প্রোন। 

৮। পুনলদশর প্রনশক্ষণ ও প্রনশক্ষণ প্রনতষ্ঠানসমূদের নীনতমালা সম্পনকি ত কাযিাবলী।  

৯। পুনলশ পনরেশিক ও তেননম্ন পুনলশ কমিকতি া/কমিিারীদের বনেঃ বাাংলাদেশ ছুটি/বেনক্তগত সফর 
সাংক্রান্ত কাযিানে।  

১০। পুনলশ পনরেশিক ও তেননম্ন পুনলশ কমিকতি াদের জানতসাংদ  মপ্রষদণ ননদয়াগ এবাং এতদস্াংক্রান্ত 
নবষয়াবলী। 

১১। পুনলশ কমিকতি াদের নবদেদশ প্রনশক্ষণ /ওয়াকি শপ/মসনমনার/উচ্চ নশক্ষায় অাংশগ্রেণ সাংক্রান্ত 
নবষয়াবলী। 
১২। পুনলদশর সাংস্কার (নরফমি)সাংক্রান্ত কাযিানে। 
১৩। পুনলদশ কমিকতি া/কমিিারীদের মপাষাক/ইউননফমি, রে্াাংক-বোজ, মেসদকাড ইতোনে নবষয়ক 
নীনতমালা। 
১৪। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী।  

           
 

পফুিশ শাখা-৩ঃ  পুনলদশর সাাংগঠননক কাঠাদমা নবষয়ানে 

 

১। পুনলশ বানেনীদত নতুন পে সৃজন এবাং অস্থায়ী পেসমূে সাংরক্ষণ।  

২। পে স্থায়ীকরণ সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৩। র্ানা, তেন্তদকন্দ্র ও ফাাঁনড় স্থাপন এবাং এতদস্াংক্রান্ত পে সৃজন ও সাংরক্ষণ। 
৪। তেন্তদকন্দ্র ও র্ানার অনিক্ষি ননিিারণ/পুনঃননিিারণ। 
৫। পুনলদশর সাাংগঠননক কাঠাদমা ও সরঞ্জাম নবষয়ক কাযিানে।  

৬। নবনভন্ন সরকানর ও মবসরকানর গুরুত্বপূণি প্রনতষ্ঠাদনর(মকনপআই) ননরাপত্তার জনে পুনলশ এর 
পে সৃজন সাংক্রান্ত কাযিানে। 

৭। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী।  

 

 

পফুিশ শাখা-৪ঃ  পুনলদশর ক্রয়, সাংগ্রে ও বরাদ্দ সাংক্রামত্ম 

 

১। পুনলদশর যাবতীয় ক্রয় ও সাংগ্রে সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
২। ইন্টারদপাল এর িাাঁো প্রোন এবাং এতদস্ম্পনকি ত অনোনে নবষয়ানে। 
৩। পুনলদশর মরশন, মপাষাক, রে্াাংক-বোজ ইতোনে বেয় সাংক্রান্ত কাযিাবলী।  

৪। পনুলদশর FAT/PSI এ অাংশগ্রেণ সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৫। পুনলদশর জনে োপ্তনরক/আবানসক বাড়ী ভাড়া পনরদশাি সাংক্রান্ত 
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৬। নপএল নেসাব মখালা এবাং অর্ি বরাদ্দকরণ। 
৭। নবনভন্ন প্রকাদরর ফরম মুদ্রণ ও সরবরাদের অনিযািন। 
৮। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

 

পফুিশ শাখা-৫ঃ   

 

১। পুনলদশর ফদরননসক লোবদরটনর সম্পনকি ত নবষয়ানে। 
২। পুনলশ সাংক্রান্ত (নন কোডার কমিকতি া ও তেননম্ন কমিকতি া/কমিিারী) অনভদযাগ/আদবেনসমূে। 
৩। পুনলশ মমাতাদয়ন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৪। পুনলদশর নবনভন্ন অনফস/স্থাপনার জনে ভূনম অনিগ্রেণ ও হুকুম েখল সাংক্রান্ত প্রশাসননক 

অনুদমােন নবষয়ক কাযিানে। 
৫। পুনলদশর োপ্তনরক/োপ্তনরক/আবানসক বাড়ী ভাড়ার প্রশাসননক অনুদমােন সাংক্রান্ত 

৬। নতুন মটনলদফান/ফোক্স/ইন্টারদনট সাংদযাজদনর প্রশাসননক ও আনর্িক মঞ্জুরী। 
৭। পুনলদশর নবনভন্ন সমসোর নবষদয় অবনেত েওয়ার উদদ্দদশে মাঠ পযিাদয় নবনভন্ন অনফস/স্থাপনা 
পনরেশিন। 
৮। পুনলশ বানেনীদত পরুাতন ভবনানে ননলাদম নবক্রদয়র প্রশাসননক অনুদমােন। 
৯। সড়ক ে ুিটনা ও যানজট ননরসন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
১০। োনফক যানজট ননরসন সম্পনকি ত কাযিাবলী। 
১১। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

 

      

 

রয্াি শাখা-১ঃ  
 

১। রে্াব এ কমিরত কমিকতি াদের সকল প্রশাসননক কাযিানে।  

২। পে সৃজন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৩।  কমিকতি াদের ননদয়াগ/বেলী সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৪। কমিকতি াদের নবভাগীয় মামলা সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৫। কমিরত কমিকতি াদের বেনক্তগত সফর সাংক্রান্ত নবদেশ ভ্রমণ। 
৬। কমিরত কমিকতি াদের বনেঃবাাংলাদেশ ছুটিসে অনোনে ছুটি মঞ্জুরী।  

৭। কমিরত কমিকতি াদের মেদশ/নবদেদশ প্রনশক্ষণ/ওয়াকি শপ/মসনমনার/উচ্চ নশক্ষায় অাংশগ্রেণ সাংক্রান্ত 
কাযিাবলী। 
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৮। কমিকতি া/কমিিারীদের মপাষাক/ইউননফমি, রে্াাংক-বোজ, মেসদকাড ইতোনে নবষয়ক কাযিাবলী। 
৯। রে্াব সাংনিষ্ট নবনিমালা/নীনতমালা ইতোনে প্রণয়ন। 
১০। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

 

 

রয্াি শাখা-২ঃ  
 

১। রে্াব এর ক্রয়, সাংগ্রে ও বরাদ্দ সাংক্রান্ত যাবতীয় কাযিানে। 
২। রে্াব এ কমিরত কমিকতি াদের FAT/PSI এ অাংশগ্রেণ সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৩। নবনভন্ন অনফস/স্থাপনার জনে ভূনম অনিগ্রেণ ও হুকুম েখল সাংক্রান্ত প্রশাসননক অনুদমােন 

নবষয়ক কাযিানে। 
৪। োপ্তনরক/আবানসক বাড়ী ভাড়ার প্রশাসননক অনুদমােন সাংক্রান্ত। 
৫। োপ্তনরক/আবানসক বাড়ী ভাড়া পনরদশাি সাংক্রান্ত। 
৬। রে্াদবর ফদরননসক লোবদরটনর সম্পনকি ত নবষয়ানে। 
৭। রে্াদবর সাাংগঠননক কাঠাদমা ও সরঞ্জাম নবষয়ক কাযিানে।  

৮। নতুন মটনলদফান/ফোক্স/ইন্টারদনট সাংদযাজদনর প্রশাসননক ও আনর্িক মঞ্জুরী। 
৯। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

 

 

এন.টি.এর্.ফস শাখা-১ঃ  
 

১। এনটিএমনস এ কমিরত কমিকতি াদের সকল প্রশাসননক কাযিানে।  

২।  এনটিএমনস এর পে সজৃন, সাংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৩। কমিকতি াগদণর বেলী/পোয়ন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৪। কমিরত কমিকতি াদের মেদশ/নবদেদশ প্রনশক্ষণ/ওয়াকি শপ/মসনমনার/উচ্চ নশক্ষায় অাংশগ্রেণ সাংক্রান্ত 

কাযিাবলী। 
৫। এনটিএমনস এর সাদর্ নবনভন্ন সাংস্থার িুনক্ত সম্পােন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৬। এনটিএমনস সাংক্রান্ত নবনিমালা/নীনতমালা/আইন প্রণয়ন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৭। এনটিএমনস এর মকার কনমটিসে নবনভন্ন নবষয়ানে। 
৮। এনটিএমনস এর কাযিাবলী পযিদবক্ষদণর উদদ্দদশে এনটিএমনস এর েপ্তর/স্থাপনা পনরেশিন ও 

মগাপনীয় প্রনতদবেন োনখল সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৯। এনটিএমনস কমিকতি াদের বনেঃবাাংলাদেশ/বেনক্তগত ছুটি। 
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১০। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

 

 

এন.টি.এর্.ফস শাখা-২ঃ  
 

১। এনটিএমনস এর ক্রয়, সাংগ্রে, বাদজট, সমন্বয়, নীনরক্ষা এবাং অনুদমােন সাংক্রান্ত যাবতীয় 
কাযিানে। 
২। এনটিএমনস এ কমিরত কমিকতি াদের FAT/PSI এ অাংশগ্রেণ সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৩। এনটিএমনস এর অনফস/স্থাপনার জনে ভূনম অনিগ্রেণ ও হুকুম েখল সাংক্রান্ত প্রশাসননক 
অনুদমােন নবষয়ক  কাযিানে।  

৪। এনটিএমনস এর সাাংগঠননক কাঠাদমা ও সরঞ্জাম নবষয়ক কাযিানে।  

৫। নতুন মটনলদফান/ফোক্স/ইন্টারদনট সাংদযাজদনর প্রশাসননক ও আনর্িক মঞ্জুরী। 
৬। ঊর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
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আনসার ও স র্ান্ত অনুফিভাে: 
 

আনসার শাখা-১ঃ  কর্মকতম া/কর্মচার  প্রশাসন। 

১। কমিিানরদের মপ্রষদণ ননদয়াগ/প্রতোবতি ন/সাংস্থাপন/ননদয়াগ/পদোন্ননত/বেনল/পোয়ন/অবসর 
োন/মপনসন মঞ্জনুর। 

২। কমিিানরদের সকল প্রকার ভ্রমণ ও ছুটি। 
৩। ১ম মশ্রণীর কমিকতি াদের নবদেশ ভ্রমণ/বনেঃ বাাংলাদেশ ছুটি সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৪। আনসার ও নভনডনপ‘র প্রনশক্ষণ সাংক্রান্ত নবষয় (বাদজট বেনতত)। 
৫। আনসার ও গ্রাম প্রনতরক্ষা েল এবাং বোটানলয়ন আনসার বানেনীর জনে 

নবনি/প্রনবনি/নীনতমালা/আইন প্রণয়ন কাযিানে। 
৬। কমিিারীদের আপীল ইতোনে সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৭। বেনক্তগত সম্পনত্ত অজি দনর অনুমনত। 
৮। বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রনতরক্ষ বানেনীর কমিকতি াদের নবদেশী কুটনননতক 

কমিকতি া/প্রনতনননিগদণর সাদর্ সাক্ষাদতর অনুমনত প্রোন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৯। বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রনতরক্ষা বানেনীর কমিকতি াদের বাাংলাদেদশর অভেমত্মদর নবদেশী 

নবনভন্ন অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রেদণর অনুমনত প্রোন সাংক্রান্ত কাযিানে। 
১০। নবনসএস(আনসার) কোডার/নন কোডার কমিকতি াদের নবদেশ প্রনশক্ষণ/ওয়াকি শপ/মসনমনার/উচ্চ 

নশক্ষায় অাংশগ্রেদণর অনুমনত। 
১১। উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 

 

 

আনসার শাখা-২ঃ  

১। আনসার ও নভনডনপ অনিেপ্তদরর বাৎসনরক ক্রয় পনরবল্পনা ও ক্রয় সাংগ্রে প্রনক্রয়া এবাং 
আনর্িক বেয় মঞ্জুনর। 
২।  সকল মটন্ডার ক্রয় প্রনক্রয়ায় মন্ত্রণালদয়র প্রনতনননি মদনানয়ন। 
৩। আনসার ও নভনডনপ অনিেপ্তদরর সাংগঠন ও সরঞ্জাম তানলকা (টিওএন্ডই)সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৪।  আনসার অঙ্গীভূতকরণ। 
৫।  প্রনতদরাি পনিকা প্রকাশনা সম্পনকি ত কাযিেক্রম।  

৬।  আনসার ও নভনডনপ কলোণ তেনবল এর অর্ি মঞ্জুরী প্রোন সাংক্রান্ত। 
৭।  আনসার ও নভনডনপ অনিেপ্তদরর ভূনম অনিগ্রেণ ও হুকুম েখল সাংক্রান্ত প্রশাসননক অনুদমােন 
সাংক্রান্ত কাযিাবনল। 
৮।  আনসার ও নভনডনপবানেনীরনতুন পে সৃজনএবাং অস্থায়ীপে সমূে সাংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ। 
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৯।  আনসার ও নভনডনপ অনিেপ্তদরর আওতািীন েপ্তর/ভবনসমূে ননমিাণ ও মমরামত সম্পনকি ত 
নবষয়ানে। 
১০।  আনসার পেক ও পরুস্কার প্রোন অনুদমােন। 
১১।  আনসার ও নভনডনপ’র অস্ত্র ও মগালা বারুে োরাদনা সাংক্রান্ত। 
১২। উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
 

স র্ার্ত্ম শাখা-১ ঃ  

(১) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর আইন/নীনতমালা/নবনি প্রণয়ন ও সাংদশািন। 
(২) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর সাাংগঠননক কাঠাদমা সাংক্রান্ত কাযিক্রম।  

(৩) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর বাৎসনরক ক্রয় পনরকল্পনা অনুদমােন। 
(৪) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর ক্রয়/জনম অনিগ্রেন/জনবল সজৃন ইতোনে: প্রশাসননক অনুদমােন 
ও অর্ি ছাড়করণ। 
(৫) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর ক্রয় সাংগ্রে প্রনক্রয়া অনুদমােন (আনর্িক ক্ষমতামদত) এবাং বেয় 
মঞ্জুনর প্রোন । 
(৬) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর কমিকতি া/সেসেগদণর নবদেশ ভ্রমণ/বনেঃ বাাংলাদেশ ছুটি। 
(৭) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর নবভাগীয় পদোন্ননত। 
(৮) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর নবদেশ প্রনতনননিদের সাক্ষাত ও নবদেশ নবনভন্ন অনুষ্ঠাদন 
অাংশগ্রেদনর অনুমনত। 
(৯) বাাংলাদেশ মসনাবানেনী ও মন্ত্রণালয় েদত নবনভন্ন পযিাদয়র কমিকতি াদের মপ্রষদণ ননদয়াগ ও 
প্রতোবতি ন। 
(১০) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর মসক্টর/নরনজয়ন/ BOP স্থাপদনর প্রসাশননক অনুদমােন। 
(১১) বডি ার গাডি  বাাংলাদেশ এর কমিকতি া/সেসেগণদক নবনভন্ন প্রকার ভাতা প্রোন সাংক্রান্ত। 
(১৩) উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত নবনবি কাযিানে। 
 
স র্ার্ত্ম শাখা-২ঃ  

 

১। জাতীয় মিারািালান প্রনতদরাি কনমটির দিমানসক সভা অনুষ্ঠান। 
২। সীমান্ত এলাকায় নবনভন্ন নবওনপর অিীদন গবানেপশুর নবট/খাটাল স্থাপন/পনরিালনা/নবায়দনর 

অনুমনত প্রোন এবাং বানতলকরণ। 
৩। মোমানে আোলদত োদয়রকৃত গবানেপশুর নবট/খাটাল সাংক্রান্ত নরট নপটিশন/কনদটম্পট 

মামলা/নমসদকস এর নবষদয় প্রদয়াজনীয় বেবস্থা গ্রেণ। 
৪। নরনজয়ন কমান্ডার নবনজনব এবাং আইনজ নবএসএফ এর মদিে সীমান্ত সদেলন অনুষ্ঠান। 
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৫। বাাংলাদেশ-ভারত-মায়ানমার সীমান্ত এলাকায় নবনজনব কোম্প স্থাপন সাংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠান। 
৬। মকন্দ্রীয় টাস্কদফাসি কনমটি গুনগিঠন সাংক্রান্ত যাবতীয় কাযিক্রম। 
৭। রাষ্ট্রপনতর কাযিালয়, প্রিানমন্ত্রীর কাযিালয় ও মনন্ত্রপনরষে নবভাগ মর্দক প্রাপ্ত মিারািালান 

সাংক্রান্ত নবনভন্ন নবষয় ননষ্পনত্ত করণ। 
৮। মিারািালান, মােক বেবসা, অনবি অনপু্রদবশ ইতোনে সাংক্রাদন্ত নবনভন্ন মগাদয়ন্দা সাংস্থা েদত 

প্রাপ্ত প্রনতদবেদনর উপর বেবস্থা গ্রেণ। 
৯। গবানেপশুর নবট/খাটাল স্থাপন সাংক্রান্ত প্রার্নমক আদবেন/অনভদযাগ গ্রেণ ও মপ্ররণ। 
১০। সীমামত্ম এলাকায় সীমান্ত নপলার স্থাপন/মমরামত/পনুনণমিান। 
১১। জাতীয় সাংসদে উত্থানপত মিারািালান ও গবানেপশুর নবট সাংক্রান্ত নবনভন্ন প্রন উত্তর প্রোন। 
১২। সীমান্ত এলাকায় মােক বেবসা ও মিারািালান সাংক্রান্ত নবনভন্ন অনভদযাগ/আদবেদনর উপর 
বেবস্থা গ্রেণ। 
১৩। মিারািালান প্রনতদরাি সাংক্রান্ত নবনবি নবষয়। 
১৪। সমন্বয় সভার জনে তর্োনে মপ্ররণ। 
 

 

স র্ার্ত্ম শাখা-৩ঃ  
১। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর নবনভন্ন নীনতমালা, আইন, নবনি প্রণয়ন ও সাংদশািন ; 
২। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর মপ্রষদণ ননদয়াগ ও প্রিাবতি ন সাংক্রান্ত কাযিক্রম; 
৩। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর কমিকতি া/সেসেগদণর পদোন্ননত প্রোন ; 
৪। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর সাংস্থাপন ও সাাংগঠননক কাঠাদমা সাংক্রান্ত কাযিক্রম ; 
৫। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর বাৎসনরক ক্রয় পনরকল্পনা অনুদমােন; 
৬। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর ক্রয়/জনম অনিঃ/পেসৃজন ইতোনের প্রশাসননক অনুদমােন ও 

অর্িছাড়করণ। 
৭। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর রাজস্ব খাদত সকল িরদণর (জাোজ, যানবােন, পনু্টন ও মবাট) 

ক্রয়/সাংগ্রে প্রনক্রয়া অনদুমােন (আনর্িক েমতামদত) এবাং বেয় মঞ্জুরী প্রোন ; 
৮। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর মবইস, মেশন, আউটদপদের প্রশাসননক অনুদমােন; 
৯। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর কমিকতি া/সেসেগদণর নবদেশ গমদনর অনুদমােন ; 
১০। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর কমিকতি া/সেসেগদণর নবনভন্ন ভাতা প্রোন ; 
১১। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর কমিকতি াদের নবদেশী প্রনতনননিগদণর সাদর্ সাক্ষাত ও নবদেশী 

নবনভন্ন সভায় অাংশগ্রেদণর অনুমনত ; 
১২। মনৌবানেনী ও প্রনতদবনশ মেদশর মকাে গাডি  এর সাদর্ বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর মযৌর্ 

মেড়ায় অাংশগ্রেণ ও শুদভো নবননময় ; 
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১৩। বাাংলাদেশ মকাে গাডি  এর নবভাগীয় কমিকতি া ও সেসেদের মপনশন ; 
১৪। উর্ধ্িতন কতৃিপে কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবনল। 
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আইন ও শঙৃ্খিা অনুফিভাে 

 

আইন শাখা-১ঃ  
 

১) মফৌজোরী মামলা প্রতোোর সাংক্রান্ত কাযিক্রম গ্রেণ।  

২) রীট মামলা (নবদশষ ক্ষমতা আইদনর অিীন আটক বেতীত)ঃঃ জনননরাপত্তা নবভাদগর 
ননয়ন্ত্রণািীন অনিেপ্তর/ সাংস্থাসমূদের রীট মামলা (পুনলশ, আনসার, নবনজনব, মকাষ্টগাডি , 
এনটিএমনস, আইনসটি) 

৩) িািলেকর মামলা মননটনরাং করা।   

৪) জনননরাপত্তা নবভাগ ও এ নবভাদগর ননয়ন্ত্রণািীন অনিেপ্তর/সাংস্থা নবষয়ক পি-পনিকায় 
প্রকানশত নরদপাটি  নবষদয় কাযিক্রম গ্রেণ (পুনলশ, আনসার, নবনজনব, মকাষ্টগাডি , 
এনটিএমনস, আইনসটি)। 

৫) মানব পািার মামলা মননটনরাং সাংক্রান্ত কাযিক্রম। 
৬) নপআরনব-মদত পুনলশ ও রে্াব কতৃি ক গুনলবষিণ এর ননবিােী তেমত্ম সাংক্রান্ত প্রনতদবেদনর 

নবষদয় বেবস্থা গ্রেণ ও ননষ্পনত্তকরণ। 
৭) নবনভন্ন মন্ত্রণালয়/নবভাদগর আইন নবষদয় মতামত প্রোন। 
৮) নারী ও নশশু ননযিাতন প্রনতদরাি সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৯) আইন অনুনবভাদগর সমন্বয়িমী কাজ। 
১০) উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 

 

 

 

আইন শাখা-২ঃ  
 

১) মফৌজোরী কাযিনবনি, ১৮৯৮ ও অনোনে আইদনর অিীন মঞ্জরুী (Sanction) ও তেদন্তর 
অনুদমােন প্রোন সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 

২) তেন্ত কনমশন/কনমটি গঠন এবাং এ সাংক্রান্ত কাযিানেঃ জনননরাপত্তা নবভাদগর ননয়ন্ত্রণািীন 
অনিেপ্তর/সাংস্থা সাংক্রান্ত তেন্ত কনমশন/কনমটি (পুনলশ, আনসার, নবনজনব, মকাষ্টগাডি , 
এনটিএমনস, আইনসটি)। 

৩) নবনভন্ন সাংস্থা কতৃি ক মামলা তেন্ত/বনিিত তেন্তকরণ এবাং তেন্তকারী সাংস্থা পনরবতি ন। 
৪) জনননরাপত্তা নবভাগ সাংনশস্নষ্ট আইন প্রণয়ন ও আইন সাংক্রান্ত সািারণ কাযিাবলী। 
৫) আোলদতর সাক্ষীর প্রনত সমন/সাক্ষীর মগ্রফতারী পদরায়ানা/ আসামীদের নবরম্নদদ্ধ 

মগ্রফতারী পদরায়ানা তানমলকরণ সাংক্রান্ত কাযিাবলী। 
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৬) জনসািারদণর ননকট েদত প্রাপ্ত অনভদযাগ ননষ্পনত্তকরণ। 
৭) দ্রুত নবিার োইবুেনাদল মামলা স্থানান্তর সাংক্রান্ত কাযিানে। 
৮) েন্ডনবনির নবনভন্ন িারা, তর্ে প্রযুনক্ত আইন ইতোনে আইদন মামলার পূবিানুদমােন 

(Sanction)। 
৯) সন্ত্রাস নবদরািী আইদন মামলার পূবিানুদমােন (Sanction)। 
১০) রে্াব এর ননকট মামলা স্থানান্তদরর অনমুনত। 
১১) আন্তজি ানতক অপরাি োইবুেনাল ও সাক্ষী সুরক্ষা সম্পনকি ত কাযিানে। 
 ১২) উর্ধ্িতন কতৃি পক্ষ কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
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শৃঙ্খিা শাখা-১ঃ  
 

1.  জনননরাপত্তা নবভাদগর আওতািীন পুনলশ অনিেপ্তর/এনটিএমনস/তেন্ত সাংস্থা (আইনসটি) 
এর প্রর্ম মশ্রণীর সকল  পযিাদয়র কমিকতি াদের শঙৃ্খলা সাংক্রান্ত মরকডি পি সাংরেণ এবাং 
শৃঙ্খলামূলক কাযিক্রম গ্রেণ। 

2.  নবভাগীয় মমাকদ্দমা রুজ ুও তেন্ত সম্পােন। 
3.  বনণিত অনফসারদের শঙৃ্খলাজননত সকল নবষদয়র (মযমনঃ নসদলকশন মগ্রড, টাইমদস্কল, 

পদোন্ননত, পোয়ন, নবদেশ প্রশিেণ, অবসর প্রস্ত্ত্তনত ছুটি, মপনশন ইতোনে) ছাড়পি 
প্রোন। 

4.  জনননরাপত্তা নবভাদগর আওতািীন পুনলশ অনিেপ্তর/এনটিএমনস/তেন্ত সাংস্থা (আইনসটি) 
এর প্রর্ম মশ্রণীর সকল পযিাদয়র সাংÿঃুদ্ধ কমিকতি া কতৃি ক োদয়রকৃত প্রশাসননক 
োইবুেনাদল মামলা/রীট মামলা এবাং এর মর্দক উদু্ভত প্রশাসননক আপীল োইবুেনাল 
মামলা/আপীল মামলাসমূদের েফাওয়ারী জবাব প্রস্ত্ত্তত করা ও োনখল করা। 

5.  জনননরাপত্তা নবভাদগর আওতািীন পনুলশ অনিেপ্তর/এনটিএমনস/তেমত্ম সাংস্থা (আইনসটি) 
এর নডনপনস সভায় অাংশগ্রেণ। 

6.  শৃঙ্খলা জননত কারদণ গৃেীত বেবস্থা সম্পদকি  মানসক/দিমানসক প্রনতদবেন মানসক সমন্বয় 
সভায় উপস্থাপন ও সাংরেণ। 

7.  বনণিত কমিকতি াদের নবনভন্ন নবষদয় অিোয়ন ও পরীক্ষায় অাংশগ্রেণ সম্পদকি  অনুমনত 
প্রোন। 

8.  বনণিত কমিকতি াদের নবরুমদ্ধ আনীত অনভদযাগ তেন্ত/তেন্ত কমিকতি া ননদয়াগ। 
9.  জনননরাপত্তা নবভাদগর আওতািীন পুনলশ অনিেপ্তর/এনটিএমনস/তেন্ত সাংস্থা (আইনসটি) 

এর প্রর্ম মশ্রণীর সকল কমিকতি াদের মপনশন নবষয়ানে ননষ্পনত্ত, অবসর প্রস্ত্ত্তনতমূলক ছুটি 
মঞ্জুর সাংক্রান্ত। 

10.  শৃঙ্খলা অনিশাখার কাযিক্রম সমন্বয়। 
11.  ঊর্ধ্িতন কতৃিপে কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 

 

 

শৃঙ্খিা শাখা-২ঃ  
 

1.  জনননরাপত্তা নবভাদগর আওতািীন নবনজনব/মকােগাডি /আনসার ও গ্রাম প্রনতরো বানেনী 
এর প্রর্ম মশ্রণীর সকল পযিাদয়র কমিকতি াদের শৃঙ্খলা সাংক্রামত্ম মরকডি পি সাংরেণ এবাং 
শৃঙ্খলামূলক কাযিক্রম গ্রেণ। 
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2.  বনণিত অনফসারদের শৃঙ্খলাজননত সকল নবষদয়র (মযমনঃ নসদলকশন মগ্রড, টাইমদস্কল, 
পদোন্ননত, পোয়ন,নবদেশ প্রশিেণ, অবসর প্রস্ত্ত্তনত ছুটি, মপনশন ইতোনে) ছাড়পি প্রোন। 

3.  শাখা েদত জানরকৃত শানসত্মর আদেদশর নবরম্নদদ্ধ োদয়রকৃত প্রশাসননক োইবুেনাদল 
মামলা/রীট মামলা এবাং এর মর্দক উদু্ভত প্রশাসননক আপীল োইবুেনাল মামলা/আপীল 
মামলাসমূদে আনজি নভনত্তক েফাওয়ারী জবাব প্রস্ত্ত্তত করা ও পরবতী কাযিক্রম গ্রেণ। 

4.  জনননরাপত্তা নবভাদগর আওতািীন নবনজনব/মকােগাডি /আনসার ও গ্রাম প্রনতরো বানেনী 
এর নডনপনস সভায় অাংশগ্রেণ। 

5.  শৃঙ্খলা জননত কারদণ গৃেীত বেবস্থা সম্পদকি  মানসক/দিমানসক প্রনতদবেন মানসক সমন্বয় 
সভায় উপস্থাপন ও সাংরেণ। 

6.  বনণিত কমিকতি াদের নবনভন্ন নবষদয় অিোয়ন ও পরীোয় অাংশগ্রেণ সম্পদকি  অনুমনত প্রোন। 
7.  নবভাগীয় মমাকদ্দমা রুজ ুও তেন্ত সম্পােন। 
8.  বনণিত কমিকতি াদের নবরুমদ্ধ আনীত অনভদযাগ তদন্ত/তেন্ত কমিকতি া ননদয়াগ। 
9.  জনননরাপত্তা নবভাদগর আওতািীন নবনজনব/মকােগাডি /আনসার ও গ্রাম প্রনতরো বানেনী 

এর প্রর্ম মশ্রণীর সকল কমিকতি াদের মপনশন নবষয়ানে ননষ্পনত্ত, অবসর প্রস্ত্ত্তনতমলূক ছুটি 
মঞ্জুর সাংক্রান্ত।  

10.  ঊর্ধ্িতন কতৃিপে কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী। 
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ফসআরফসফপ শাখা  
 

1.  বানষিক মগাপনীয় অনুদবেন সাংক্রান্ত ননয়ম-কানুন ও নবনি প্রণয়ন সম্পনকি ত কাজ। 
2.  জনননরাপত্তা নবভাদগর আওতািীন নবনভন্ন অনিেপ্তর/সাংস্থায় কমিরত প্রর্ম মশ্রণীর সকল 

কমিকতি ার বানষিক মগাপনীয় অনুদবেন এবাং অনফসারগদণর িাকনরর বৃত্তান্ত নরদপাটি  
(ওএসআর) সাংরক্ষণ।  

3.  বানষিক মগাপনীয় অনুদবেনগুনল পরীো-ননরীোর পর ময সমসত্ম নরদপাদটি  নবরূপ মন্তবে 
র্াদক, মসই নবরূপ মন্তবেসমূে সাংশিষ্ট অনফসারদক জানাদনা। 

4.  নবরম্নপ মমত্মবেসমূে বানতল সাংক্রামত্ম আদবেনপিগুনলদত স্বাক্ষর/প্রনতস্বােকারী 
অনফসাদরর মতামত ননদয় যর্াযর্ভাদব পরীো-ননরীো করার পর ঐ সব নবরূপ মন্তবে 
বানতল করা অর্বা বোল রাখার িূড়ান্ত নসদ্ধান্ত গ্রেণ। নসদ্ধান্ত মযটাই মোক, সাংশিষ্ট 
অনফসারদক তা অবনেতকরণ এবাং তার বানষিক মগাপনীয় অনুদবেদন উক্ত নসদ্ধান্তন্তর কর্া 
নলনপবদ্ধ করা। নসদ্ধান্তন্তর একটি কনপ সাংশিষ্ট অনফসাদরর মডানসয়াদর সাংরক্ষণ। 

5.  বানষিক মগাপনীয় অনুদবেন সময়মত না পাওয়া মগদল সাংশিষ্ট নবভাগ/অনিেপ্তর অর্বা 
অনফসারগণদক তানগে প্রোন। 

6.  নবনভন্ন মন্ত্রণালয়/নবভাগ/সাংস্থা কতৃি ক মপ্রনরত মগাপনীয় অনুদবেন সাংক্রান্ত নজজ্ঞাসা ও 
নবশে বোখো ও মতামত প্রোন। 

7.  নবনভন্ন মন্ত্রণালয়/নবভাদগর িানেো মমাতাদবক মগাপনীয় অনুদবেন সাংক্রান্ত তর্ে সরবরাে। 
8.  বানষিক মগাপনীয় অনুদবেন পাওয়ার পর তা সানবিকভাদব সঠিক েদল পনরনিত নম্বর 

অনুযায়ী মডানসয়াদর সাংরেণ এবাং অসম্পূণি আদবেদনর ন্তেক্ষে উপযুক্ত বেবস্থা গ্রেণ। 
9.  সেকারী পুনলশ সুপার/সমপেমযিাোর ও তেরূ্ধ্ি পযিাদয়র অনফসারগদণর পদোন্ননত ও 

টাইমদস্কল ইতোনে বোপাদর সাংস্থাপন মন্ত্রণালদয়র নবনভন্ন শাখার িানেো অনুযায়ী 
নরদপাটি সমূদের উদৃ্ধনত সরবরাে করা। জনননরাপত্তা নবভাগ ছাড়াও অনোনে মন্ত্রণালদয়র 
নবনভন্ন শাখার িানেো অনুযায়ী নরদপাটি সমূদের উদৃ্ধনত সরবরাে করা। জনননরাপত্তা নবভাগ 
ছাড়াও অনোনে মন্ত্রণালদয়র উপযুক্ত ঊিিতন অনফসাদরর িানেোপি মপশ সান্তপক্ষে 
মগাপনীয় প্রনতদবেদনর উদৃ্ধতাাংশসমূে  সরবরাে করা। 

10.  প্রর্ম মশ্রণীর অনফসারগদণর বানষিক মগাপনীয় অনুদবেন/বানষিক স্বাস্থে পরীক্ষার নরদপাটি  
যর্াসমদয় যর্াস্থাদন মপ্ররণ করার জনে সাংনশস্নষ্ট সকল অনফসসমূেদক পি নলখন। 

11.  মডানসয়ার সূনি ও মডানসয়ার মরনজষ্ট্রার নডজাইকরণ, মডানসয়ার ও ননর্ নবনষ্টকরদণর জনে 
প্রদয়াজনীয় ফরম নডজাইন। 

12.  মডানসয়ার পদ্ধনতদত পনরবতি ন আনয়দনর বোপাদর সরকানর নসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন সোয়তা 
করা। 

13.  কোনরয়ার প্লাননাং ও প্রশিেমণর সমনন্বত নীনতমালা প্রণয়ন। 
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14.  সমনন্বত নীনতমালা অনুযায়ী জনননরাপত্তা নবভাগ ও আওতািীন নবনভন্ন অনিেপ্তর/সাংস্থায় 
কমিরত প্রর্ম মশ্রণীর সকল কমিকতি ার কোনরয়ার প্লাননাং এবাং তোনুযায়ী প্রশিেণ ও 
উচ্চ শিো বেবস্থা গ্রেণ; 

15.  কোনরয়ার প্লাননাং অনুযায়ী অনফসারগদণর পোয়ন নননিত করার জনে পোয়নকারী 
কতৃিপক্ষের কাযিক্রম মননটরকরণ। 

16.  নবজ্ঞানসেত Performance Appraisal System প্রণয়ন এবাং তা বাস্তবায়দনর বেবস্থা 
গ্রেণ; 

17.  সমদয়র পনরবতি দনর সাদর্ Performance Appraisal System োলনাগােকরণ; 
18.  তর্ে প্রযনুক্ত প্রদয়াদগর মািেদম ডাটা সাংগ্রে ও সাংরেমণর বেবস্থা গ্রেণ; এবাং 
19.  ঊর্ধ্িতন কতৃিপে কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবলী।  
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উন্ন ন অনুফিভাে: 
পনরকল্পনা শাখা-১ঃঃ 

(1) বাাংলাদেশ পুনলশ, আনসার ও নভনডনপ ও এনটিএমনস সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রসত্মাব 
অনুদমােদনর জনে প্রনক্রয়াকরণ,  অগ্রগনত পযিাদলািনা, মননটনরাং এবাং এ নবষদয় নবনভন্ন 
মন্ত্রণালয়/নবভাগ-এর সাদর্ মযাগাদযাগ ও সমন্বয় সািন।  

(2) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের অর্ি অবমুক্তকরণ, ক্রয়, জনবলসে 
প্রশাসননক নবষয়ানে সাংক্রান্ত যাবতীয় কাযিক্রম। 

(3) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার রাজস্ব বাদজদটর আওতায় উন্নয়ন কমিসুনি বাস্তবায়দনর যাবতীয় 
কাযিক্রম। 

(4) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার সাংনশস্নষ্ট বাদজট বকৃ্ততা, জাতীয় সাংসদের প্রদনাত্তর, 
এনইনস/একদনক/নপইনস নবষয়ক কাযিক্রম। 

(5) উপযুিক্ত সাংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের বাস্তবায়ন অগ্রগনত ননয়নমত মননটনরাং, পনরেশিন 
সমাপনান্তন্ত প্রনতদবেন প্রণয়ন, আইএমইনড’র মূলোয়ন প্রনতদবেদনর উপর প্রদয়াজনীয় 
বেবস্থা গ্রেণ। মিেবতী মূলোয়নসে উন্নয়ন প্রকদল্পর সমানপ্ত মলূোয়ন কাযিক্রদমর উপর 
মতামত প্রোন।  

(6) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার উন্নয়ন প্রকদল্পর আইএমইনড’র ছদক প্রনতদবেন সাংগ্রে, প্রনক্রয়াকরণ 
এবাং দবদেনশক সাোযে প্রানপ্ত সাংক্রান্ত প্রস্তব ইআরনড-মত মপ্ররণ সাংক্রান্ত কাযিক্রম।  

(7) মানসক এনডনপ পযিাদলািনা সভা, এনডনপ, আরএনডনপ প্রণয়ন, A2i, APA, SDG, NIS, 

NEA, GRS, IPOA, Blue Economy সাংক্রান্ত যাবতীয় কাযিক্রম।  
(8) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার প্রকদল্পর জনম অনিগ্রেণ সম্পদকি  প্রশাসননক অনুদমােন এবাং 

েশিপূরণ বেয় অনুদমােন। 
(9) জনকলোণ (ওদয়লদফয়ার) িমীয় কমিসূনির উপর মতামত প্রোন।  
(10) েী ি/স্বল্প মময়ােী জাতীয় উন্নয়ন পনরকল্পনা/মকৌশলপি/মাোর প্লান ইতোনের উপর 

মতামত প্রোন। 
(11) ঊর্ধ্িতন কতৃিপে কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবনল।  

 

 

পনরকল্পনা শাখা-২ঃঃ 

1) নবনজনব, মকাে গাডি  অনিেপ্তর এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র জনননরাপত্তা নবভাদগর ননজস্ব 
উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অনুদমােদনর জনে প্রনক্রয়াকরণ, অগ্রগনত পযিাদলািনা, মননটনরাং এবাং এ 
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নবষদয় নবনভন্ন মন্ত্রণালয়/নবভাগ এর সাদর্ মযাগাদযাগ ও সমন্বয় সািন।  
2) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের অর্ি অবমুক্তকরণ, ক্রয়, জনবলসে প্রশাসননক 

নবষয়ানে সাংক্রান্ত যাবতীয় কাযিক্রম। 
3) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার রাজস্ব বাদজদটর আওতায় উন্নয়ন কমিসুনি বাস্তবায়দনর যাবতীয় 

কাযিক্রম। 
4) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার উন্নয়ন সাংশিষ্ট বাদজট বকৃ্ততা, জাতীয় সাংসদের প্রদনাত্তর, 

এনইনস/একদনক/নপইনস নবষয়ক কাযিক্রম। 
5) উপযুিক্ত সাংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের বাসত্মবায়ন অগ্রগনত ননয়নমত মননটনরাং, পনরেশিন 

সমাপনান্তন্ত প্রনতদবেন প্রণয়ন, আইএমইনড’র মূলোয়ন প্রনতদবেদনর উপর প্রদয়াজনীয় বেবস্থা 
গ্রেণ। মিেবতী মূলোয়নসে উন্নয়ন প্রকদল্পর সমানপ্ত মলূোয়ন কাযিক্রদমর উপর মতামত 
প্রোন।  

6) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার উন্নয়ন প্রকদল্পর আইএমইনড’র ছদক প্রনতদবেন সাংগ্রে, প্রনক্রয়াকরণ এবাং 
দবদেনশক সাোযে    প্রানপ্ত সাংক্রান্ত প্রস্তাব ইআরনড-মত মপ্ররণ সাংক্রান্ত কাযিক্রম।  

7) উপযুিক্ত সাংস্থাগুদলার প্রকদল্পর জনম অনিগ্রেণ সম্পদকি  প্রশাসননক অনদুমােন এবাং েশিপূরণ 
বেয় অনুদমােন। 

8) প্রিানমন্ত্রীর অগ্রানিকার প্রকল্প এবাং সুশাসন সাংক্রান্ত প্রকদল্পর তর্োনে প্রিানমন্ত্রীর কাযিালদয় 
মপ্ররণ সাংক্রান্ত কাযিক্রম।  

9) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র তর্ে প্রযনুক্ত ও পনরকল্পনা নবভাদগর আইনসটি প্রকদল্পর কাজ। 
১০) েী ি/স্বল্প মময়ােী জাতীয় উন্নয়ন পনরকল্পনা/মকৌশলপি/মাোর প্লান ইতোনের উপর 
মতামত প্রোন। 
১১) ঊর্ধ্িতন কতৃিপে কতৃি ক প্রেত্ত অনোনে কাযিাবনল। 

 

 

জনফনরাপত্তা ফিভাদের অনুফিভােসর্ূি 

 

 

১। প্রশাসন ও অর্ম অনুফিভাে  

 ১) প্রশাসন শাখা-১ 

 ২) প্রশাসন শাখা-২ 

 ৩) প্রশাসন শাখা-৩ 

 ২। রাজননফতক ও আইফসটি 

অনুফিভাে  

 ১) রাজনননতক শাখা-১ 

 ২) রাজনননতক শাখা-২ 
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 ৪) বাদজট শাখা-১ 

 ৫) বাদজট শাখা-২ 

 ৬) নেসাব মকাষ 

 ৭) আইনসটি মসল 

 ৮) লাইদেরী 

  

 ৩) রাজনননতক শাখা-৩ 

 ৪) রাজনননতক শাখা-৪ 

 ৫) রাজনননতক শাখা-৫ 

 ৬) রাজনননতক শাখা-৬ 

 ৭) আই.নস.টি তেন্ত সাংস্থা শাখা 

 ৮) ননরাপত্তা শাখা 

৩। পফুিশ ও এনটিএর্ফস 

অনুফিভাে  

 ১) পুনলশ শাখা-১ 

 ২) পুনলশ শাখা-২ 

 ৩) পুনলশ শাখা-৩ 

 ৪) পুনলশ শাখা-৪ 

 ৫) পুনলশ শাখা-৫ 

 ৬) রে্াব শাখা-১ 

 ৭) রে্াব শাখা-২ 

 ৮) এন.টি.এম.নস শাখা-১ 

 ৯) এন.টি.এম.নস শাখা-২ 

 ৪। আইন ও শঙৃ্খিা অনুফিভাে  

 ১) আইন শাখা-১ 
 

 ২) আইন শাখা-২ 

 ৩) শৃঙ্খলা শাখা-১ 

 ৪) শৃঙ্খলা শাখা-২ 

 ৫) নসআরনসনপ শাখা 

  

৫। আনসার ও স র্ান্ত 

অনুফিভাগঃ 

 ১) আনসার শাখা-১ 

 ৬। উন্নয়ন অনুনবভাগঃ 

 ১)  পনরকল্পনা শাখা-১ 

 ২) পনরকল্পনা শাখা-২ 
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 ২) আনসার শাখা-২ 

 ৩) সীমান্ত শাখা-১ 

 ৪) সীমান্ত শাখা-২ 

 ৫) সীমান্ত শাখা-৩ 

   

 

 

 

 

উন্ন ন অনুফিভাে এর র্তার্ত 

1 A2i, APA 

2 SDG 

3 NIS 

4 NEA 

5 GRS 

6 Ease of doing business  

7 IPOA 

8 ব্লু ইদকাদনানম (blue Economy)  

সাংস্কার বেবস্থাপনা ইউননট  

- নীনত ও কাঠাদমাগত সাংস্কার টীম 

-আন্তজি ানতক নবষয়াবলী বেবস্থাপনা টীম 


