
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

প্রান-১(াংস্থান) অধধাখা 

ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। 
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৩১-০৫-১৪২১ফঙ্গাব্দ

১৫-০৯-২০১৪ধিস্টাব্দ 
  

 

ধফলয়ঃ- ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য কাম যফন্টন তাধরকা প্রপ্রযণ প্রাংদগ 

 

 উর্য যক্ত ধফলদয় ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য াখাভদয ারনাগাদ কাম যফন্টন তাধরকা যফতী প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদনয জন্য ধনদদ যক্রদভ এাদথ প্রপ্রযণ কযা দরা। 

 

াংর্যধক্তঃ ফণ যনা ভদত। 

স্বাক্ষধযত/- 

(আখতাযী প্রফগভ)     

উধিফ 

প্রপানঃ ৯৫৪০৪৭৭। 
ধফতযণঃ- (প্রজেষ্ঠতায ধবধিদত নদ) 

 

০১। র্যগ্ম-ধিফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা । 
০২। উধিফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা । 
০৩। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা । 
০৪। ভাননীয় প্রধতভন্ত্রীয একান্ত ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা । 
০৫। ধিদফয একান্ত ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা । 
০৬। ধধনয়য কাযী ধিফ/ধধনয়য কাযী প্রধান/কাযী ধিফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৭। কাযী প্রপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা । 
০৮। ধাফ যক্ষণ কভ যকতযা, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা । 
০৯। অধতধযক্ত ধিদফয ব্যধক্তগত কভ যকতযা, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা । 



 

 

 

 

                                                         প্রকফরভাত্র অধপদয কাদজ ব্যফাদযয জন্য 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য াখাভদয ভদে কাম যফন্টন তাধরকা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 
প্রান-১ অধধাখা 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

প্রান-১ অধধাখা 
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৩১-০৫-১৪২১ফঙ্গাব্দ

১৫-০৯-২০১৪ধিস্টাব্দ 
  

 

অধপ আদদ 

 

ধিফারয় ধনদদ যভারা, ২০১৪ এয ৭নাং ধনদদ যনানুাদয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য কাম যাফরী সুষু্ঠবাদফ 

ম্পাদদনয রদক্ষে এ ভন্ত্রণারদয়য াখাভদয ভদে কভ যফন্টদনয ( Work Distribution) ধফলদয় ইদতাপূদফ য 

জাযীকৃত আদদ ফাধতরক্রদভ ''ধযধষ্ট-ক'' প্রভাতাদফক কাম যাফরী পুনফ যন্টন কযা দরা। াংধিষ্ট কভ যকতযাগণ 

প্রিধরত ধফধধ-ধফধান ও প্রাধঙ্গক যকাযী ধনদদ যনা অনুযণপূফ যক স্ব-স্ব দাধয়ত্বাধীন কাম যাফরী ম্পাদন কযদফন। 

 

০২। এ আদদ অধফরদে কাম যকয দফ।  

স্বাক্ষধযত/- 

(পণী ভূলণ প্রিৌধুযী) 

ধিফ 



 

ধযধষ্ট-''ক'' 

 

অনুধফবাগধবধিক  অধধাখা ও াখাভঃ 
 

১। প্রান অনুধফবাগঃ  
 

 প্রান অধধাখা 

 ফাদজট অধধাখা 

 প্রান-১ াখা* 

 প্রান-২ াখা 

 ভন্বয় ও াংদ াখা* 

 ফাদজট াখা 

 অধডট াখা* 

 ধাফ প্রকাল 

 কধম্পউটায ও তথ্য প্রর 
 

২। ধযকল্পনা ও ধফযাষ্ট্রীয়কযণ অনুধফবাগঃ 
 

 ধযকল্পনা অধধাখা 

 প্রফযকাযীকযণ/ধফযাষ্ট্রীয়কযণ অধধাখা 

 ধযকল্পনা-১ াখা 

 ধযকল্পনা-২ াখা 

 প্রফযকাযীকযণ/ধফযাষ্ট্রীয়কযণ াখা 
 

৩। ফস্ত্র অনুধফবাগঃ  
 

 ফস্ত্র অধধাখা 

 ফস্ত্র-১ াখা 

 ফস্ত্র-২ াখা* 

 ফস্ত্র-৩ াখা* 
 

৪। াট অনুধফবাগঃ  
 

 াট অধধাখা 

 াট-১ াখা 

 াট-২ াখা* 

 াট-৩াখা* 
 
ধফঃ দ্রঃ * ধিধিত াখাগুধর ফতযভাদন অধধাখা ধদদফ কাজ কযদে। 
 

** টিএএভএভইউ এয কাম যক্রভ অধতধযক্ত ধিদফয অধীদন, আদভজী ন্প এয কাম যক্রভ াট অধধাখায অধীদন 

ও ধরকুইদডন প্রর এয কাম যক্রভ প্রফযকাযীকযণ ও ধফযাষ্ট্রীকযণ অধধাখায অধীদন ধযিাধরত দফ। ধিফ 

ভদাদদয়য অনুদভাদনক্রদভ ভদয় ভদয় যকাযী আদদ জাযীয ভােদভ তাদদয দাধয়ত্ব প্রদান কযা দফ।  



 

-২- 
 

প্রান-১ (াংস্থান) াখায কাম যাফরীঃ 
 
(০১) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য প্রাধনক/াাংগঠধনক কাঠাদভা এফাং পুনগ যঠিত াাংগঠধনক কাঠাদভা প্রণয়ন 

াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 
(০২) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য কভ যকতযা এফাং কভ যিাযীগদণয প্রাধতষ্ঠাধনক ধফলয়াধদ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 
(০৩) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য াাংগঠধনক কাঠাদভা অনুমায়ী দ সৃধষ্ট, দ ধফলুধি, নতুন দ অন্তর্ভ যক্তকযণ এফাং 

উদ্বৃি দ াংক্রান্ত প্রাধনক মাফতীয় কাম যাফরী। 
(০৪) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য ধনজস্ব কভ যকতযা/কভ যিাযীদদয ধনদয়াগ ধফধধ প্রণয়ন ও াংদাধন াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম যাফরী।  
(০৫) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য ধনজস্ব কভ যকতযা/কভ যিাযীগদণয ধনদয়াগ, দদান্নধত এফাং িাকুযীয তযাফরী াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম যাফরী। 
(০৬) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য কভ যকতযা ও কভ যিাযীগদণয ধদরকন প্রগ্রড, টাইভদের, ইনধক্রদভন্ট ও ছুটি ভঞ্জুযী 

াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 
(০৭) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য কভ যকতযা ও কভ যিাযীগদণয প্রফতন-বাতা, প্রনন, প্রস্বচ্ছাফয, ফােতাভৄরক 

অফয ,ধফধবন্ন প্রকায অধগ্রভ, ধফধবন্ন প্রকায ঋণ ভঞ্জুযী াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(০৮) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য কভ যকতযা ও কভ যিাযীগদণয ধফধবন্ন প্রকায শাংখরাজধনত কাজকভ য, ধফবাগীয় 

ভাভরা এফাং আীর াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী।  
(০৯) প্রাধতষ্ঠাধনক ধফলদয় ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ও াংস্থায আযধফদেন, প্রকাট য প্রকই,  স্যেট ইতোধদ ধফলদয় 

মাফতীয় কাম যাফরী। 
(১০)  কভ যকতযা ও কভ যিাযীগদণয ফাৎধযক প্রগানীয় প্রধতদফদন াংযক্ষণ  াংক্রান্ত কাম যাফরী। 
(১১) ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন দিয, অধধদিয ও প্রফাদড যয প্রপ্রলদণ ধনদয়াগকৃত উর্দ্যতন কভ যকতযাদদয ধনদয়াগ/  

ফদরী, শ্রাধন্ত ধফদনাদন ছুটি অন্যান্য মাফতীয় কাম যাফরী। 
(১২) ভন্ত্রণারদয়য কভ যকতযা ও কভ যিাযীদদয এফাং আওতাধীন দিয/াংস্থাভদ প্রপ্রলদণ কভ যযত কভ যকতযাদদয  

অবেন্তযীণ ও বফপ্রদধক কর প্রধক্ষণ াংক্রান্ত  কাম যাফরী।  
(১৩) কভ যকতযা/কভ যিাযীগদণয ধনয়ভানুফধতযতা ও ধনয়ধভত াধজযা াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(১৪) ধফধবন্ন ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ কর্তযক প্রণীত আইন ও ধফধধভারায খড়ায উয ভতাভত প্রদান াংক্রান্ত  

কাম যাফরী। 
(১৫) ভন্ত্রণারদয়য াখাভদয ভদে কভ যফন্টন এফাং কভ যকতযাদদয ভদে প্রাধনক ও আধথ যক ক্ষভতা অ যন 

াংক্রান্ত কাম যাফরী। 
(১৬) ভয়ে ভয়ে অর্ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 
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প্রান-২ (প্রফা) াখায কাম যাফরীঃ 

 
(০১) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয াধাযণ সফা র্ফলেক কাম যাফরী। 

(০২) সেনাযী াভগ্রী, পযভ, ফই-ত্র াভর্েকী র্ত্রকা/ম্যাগার্িন, আফাফত্র, অর্প যঞ্জাভার্দ, 

র্রবার্যি ত্ররে ও র্ফতযণ এফং স্টক সযর্িোয যক্ষণায়ফক্ষণ ংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(০৩) অধপদয কক্ষ ফযাদ্দ ংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(০৪) সটর্রয়পান এফং ট্রান্সয়াট য ংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(০৫) বা-সর্ভনায আয়োিন আপ্যােয়নয ব্যফস্থাকযণ ংক্রান্ত মাফতীে কাম যাফরী। 

(০৬) গ্রণ ও সেযণ ইউর্নয়টয মাফতীে কাম যাফরী। 

(০৭) ভন্ত্রণারয়েয েয়টাকর ংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(০৮) নন-সগয়িয়টড কভ যচাযীয়দয কল্যাণমূরক কাম যাফরী। 

(০৯) ভন্ত্রণারয়েয কর আর্থ যক ভঞ্জুযী ংক্রান্ত আয়দাফরী িাযীকযণ ংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(১০) ভন্ত্রণারয়েয র্নযাত্তা ব্যফস্থা র্নর্িতকযণ র্নযাত্তা কর্ভটিমূয়য কাম যাফরী। 

(১১) ভন্ত্রণারয়েয ও অধীন দপ্তয/ংস্থা/সফাড য মূয়য কভ যকতযা কভ যচাযীয়দয িন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে য়ত 

ধযিয়ত্র এফাং প্রাধধকাযপ্রাি কভ যকতযাদদয গাড়ীয ধস্টকায ংগ্র ও র্ফতযণ মাফতীে কাম যাফরী। 

(১২) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়েয অর্প ধফধডাংদয়য ম্যায়েন্যান্স ংক্রান্ত মাফতীে কাম যাফরী। 

(১৩) ম্মানী বাতা ংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(14) ভাননীয় ভন্ত্রীয প্রস্বচ্ছাধীন অনুদান তধফর ংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(১৫) জাতীয় ও আন্তযজাধতক ধদফ উদমান াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(১৬) ভন্ত্রণারদয়য ধনয়ন্ত্রণাধীন যকাযী ফাা ফযাদ্দ াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(১৭) ভন্ত্রণারয়ে প্রাি ধফধবন্ন অধবদমাগত্র ধনষ্পধি াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(১৮) ভন্ত্রণারয়েয জন্য প্রদয়াজনীয় ফই-ত্র াংগ্র কদয একটি রাইদেযী ধযিারনা াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(১৯) ভদয় ভদয় অর্ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 
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ভন্বয় ও াংদ াখায কাম যাফরীঃ 

 

(০১) ভ ধন্ত্রবা/কাউধন্পর কধভটি/জাতীয় অথ যননধতক কাউধন্পর/অথ যননধতক ধফলয় াং ক্রান্ত ভ ধন্ত্রবা কধভটিয 

ধর্দ্ান্তভ ফাস্তফায়ন ধফলদয় ভন্বয় কধভটি াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 
(০২) ভ ধন্ত্রধযলদ ধফবাগ াং ক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী প্রমভন-ভাধক/বত্র-ভাধক/ফাধল যক প্রধতদফদন বতযী ও 

প্রপ্রযণ। 
(০৩) ভাননীয় প্রধানভ ন্ত্রী/ভন্ত্রীয প্রধতশ্রুধত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত অগ্রগধত প্রধতদফদন ধফলয়ক কাম যাফরী। 
(০৪) ধিফ কধভটিয কর ধযদণয কাম যাফরী । 
(০৫) প্রজরা প্রাক দেরন াংক্রান্ত কাম যাফরী । 
(০৬) ভাধক ভন্বয় বায আদয়াজন কাম যধফফযণী প্রস্তুত ও ধফতযণ াংক্রান্ত  কাম যাফরী।  
(০৭) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য ভাধক/বত্রভাধক ধফফযণী ও ফাধল যক প্রধতদফদন বতযী াংক্রান্ত  কাম যাফরী।  
(০৮) ভ ন্ত্রণারদয়য াদথ প্রফাড য/দিয/াংস্থায এফাং ধফধবন্ন ভন্ত্রণারদয়য ধত ভন্বয় াধন াংক্রান্ত  কাম যাফরী।  
(০৯) ভ ন্ত্রণারয়/ধফবাগ/দিয/াংস্থায ধনকট ধফধবন্ন াকুযরাযভ ধফতযণ াংক্রান্ত  কাম যাফরী।  
(১০) জাতীয় াংদদয  স্থায়ী কধভটি াংদদয কর ধযদণয কাম যাফরী । 
(১১) জাতীয় াংদদয যকাযী প্রধতষ্ঠানভদয উয প্রধতদফদন ও াংদীয় কধভটিয বায কাম যধফফযণী 

প্রস্তুত াংক্রান্ত  কাম যাফরী।  
(১২) কাউধন্পর অধপায ধফলয়ক কর কাম যক্রভ। 

(১৩) ধফধবন্ন ভ ন্ত্রণারদয়য িাধদা প্রভাতাদফক ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় াংক্রান্ত তথ্যাধদ প্রপ্রযণ াংক্রান্ত  কাম যাফরী। 
(১৪) ধফদদদ অ ফধস্থত ফাাংরাদদ দূতাফাভ প্রথদক অথ যননধতক প্রধতদফদন াংগ্র, ভল্যায়ন,  াংযক্ষণ ও 

ধফদিলণ াংক্রান্ত  কাম যাফরী।  
(১৫) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 

  

 

 



 

-৫- 

 

ফাদজট াখায কাম যাফরীঃ 
 
 

(১) ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট াংধিষ্ট স্বল্প, ভে ও দীঘ যদভয়াধদ নীধত এফাং ধযকল্পনা/কভ যধযকল্পনা প্রণয়ন ও 

ারনাগাদকযণ; 

(২) ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট কাঠাদভা প্রণয়ন ও ারনাগাদকযণ; 

(৩) ফাধল যক অনুন্নয়ন ফাদজট/াংদাধধত অনুন্নয়ন ফাদজট প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(৪) ধিফারয় এফাং াংর্যক্ত/অধীনস্থ দিয/াংস্থায যাজস্ব আদয়য রক্ষেভাত্রা এফাং ব্যয়ীভা ধনধ যাযণ;  

(৫) যাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যদয়য প্রাক্করন ও প্রদক্ষণ প্রস্তুত ও ডাটা এধি;  

(৬) যাজস্ব ফাদজটর্ভক্ত উন্নয়ন কভ যস্যিীয ধধএনধফ প্রণয়ন, প্রধক্রয়াকযণ, অনুদভাদদনয জন্য অথ য ধফবাদগ 

প্রপ্রযণ, অথ য অফভৄক্তকযণ, ভল্যায়ন এফাং ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ;  

(৭) আগাভ াংগ্র ধযকল্পনা ( Advance Procurement Plan)- ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ ও ধনয়ন্ত্রণাধীন 

অধধদিয/াংস্থাভদয জন্য ফাদজট ফাস্তফায়ন ধযকল্পনা প্রণয়ন এফাং ফাস্তফায়ন; 

(৮) যাজস্ব আযণ ও অথ য োড় ফাদজদট ফযাদ্দকৃত ম্পদদয ব্যফায ম্পধকযত তথ্যাধদ াংগ্র, ধফদিলণ 

এফাং এ াংক্রান্ত প্রধতদফদন প্রণয়ন; 

(৯) অনুন্নয়ন ফাদজদট ফযাদ্দকৃত অদথ যয খাতওয়াধয ধফবাজন অনুদভাদন।  

(১০) ধযকল্পনা/উন্নয়ন অনুধফবাদগয াদথ ভন্বদয়য ভােদভ ভাধক ধবধিদত ফাদজদট ধনধ যাধযত রক্ষেভাত্রায 

ধফযীদত যাজস্ব আযদণয অগ্রগধত এফাং অধধদিয/াংস্থাওয়াধয কর কাম যক্রভ/প্রকল্প/কভ যস্যধিয 

ফাস্তফায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগধত ম যাদরািনা; 

(১১) প্রধান কভ যকৃধত ধনদদ যক এফাং পরাপর ধনদদ যক াংক্রান্ত রক্ষেভাত্রায ধফযীদত প্রকৃত অজযন ফাদজট 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ; 

(১২) অথ যধফবাগ প্রণীত ধনদদ যনা এফাং েক অনুমায়ী ফাদজট ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্রধতদফদন প্রণয়ন;  

(১৩) পুনঃউদমাজন ভন্ত্রণারয়দক প্রদি আধথ যক ক্ষভতায মথামথ ব্যফায ধনধিতকযণ; 

(১৪) অধতধযক্ত ফযাদদ্দয প্রস্তাফ (প্রদয়াজন দর) যীক্ষা-ধনযীক্ষাপূফ যক অথ য ধফবাদগ প্রপ্রযণ;  

(১৫) ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন স্বায়ত্বাধত প্রধতষ্ঠাদনয ফাদজদট ফযাদ্দকৃত অথ য োড়কযণ। 

 

িরভান াতা-৬ 
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(১৬) ধফধবন্ন আন্তযজাধতক প্রধতষ্ঠাদনয িাঁদা প্রদান। 

(১৭) ভন্ত্রণারদয়য ফাধল যক উদমাজন ধাফ প্রণয়ন এফাং ধনযীক্ষা প্রতেয়দনয জন্য ভাধাফ ধনযীক্ষক ও 

ধনয়ন্ত্রদকয কাম যারদয় প্রপ্রযণ;  

(১৮) যকাধয ধাফ ম্পধকযত কধভটি ( PAC) এফাং অন্যান্য াংদীয় স্থায়ী কধভটিয জন্য ফাদজট ও আধথ যক 

ধফলদয় প্রধতদফদন প্রস্তুতকযণ; 

(১৯) ফাদজট ব্যফস্থানা ম্পধকযত ধফধবন্ন ধফলদয় অথ য ধফবাগ, ধযকল্পনা কধভন, অথ যননধতক ম্পকয ধফবাগ 

এফাং ফাস্তাফয়ন, ধযফীক্ষণ ও ভল্যায়ন ধফবাদগয াদথ ভন্বয় যক্ষা কযা; 

(২০) ফাদজট ব্যফস্থানা কধভটি, ফাদজট ওয়াধকযাং গ্রু এফাং ফাদজট ব্যফস্থানা কধভটিয উ-কধভটিদক (মধদ 

থাদক) াধিধফক ায়তা প্রদান এফাং ফাদজট ব্যফস্থানা কধভটিয বায কাম যধফফযণী অথ য ধফবাগ ও 

ধযকল্পনা কধভদন প্রপ্রযণ ধনধিতকযণ; 

(২১) আধথ যক ব্যফস্থানায াংোয/উন্নয়ন এফাং ফাদজট ব্যফস্থানা াংক্রান্ত কর ধফলদয় ধনয়ন্ত্রণাধীন 

অধধদিয/াংস্থাভদয ভদে ভন্বয়াধন; 

(২২) আধথ যক ব্যফস্থানা াংক্রান্ত ধফধবন্ন ধফলদয় ধনয়ন্ত্রণাধীন অধধদিয/াংস্থাভদয ক্ষভতা বৃধর্দ্য রদক্ষে 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ; 

(২৩) ফাদজট প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও ধযফীক্ষণ এফাং প্রধান কভ যকৃধত ধনদদ যক, পরাপর ধনদদ যক াংক্রান্ত তথ্য ও 

উাি াংগ্র, াংযক্ষণ এফাং ব্যফস্থানায রদক্ষে Management Information System (MIS) 

স্থান এফাং ধযিারনা/ব্যফস্থানা;  

(২৪) কয ব্যতীত যাজস্ব ( Non-Tax-Revenue) প্রাধিয ভাধক প্রধতদফদন াংক্রান্ত কাম যাফরী। 
(২৫) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 
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অধডট াখায কাম যাফরীঃ 
 

 

(১) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য অধীন দিয/প্রফাড য/াংস্থাভদয ধনযীক্ষা কাম য ম্পাদদনয জন্য িাট যাড য 

একাউদন্টন্ট পাভ য ধনদয়াগ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 
 

(২) দিয/প্রফাড য/াংস্থায ফধঃ ধনযীক্ষা প্রধতদফদন যীক্ষা কদয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ; 
 

(৩) দিয/প্রফাড য/াংস্থায ক্ষধত, চুধয, অিয়, তধফর তেরু ও তৎাংক্রান্ত মাফতীয় ধনযীক্ষা আধিভ 

ধনষ্পধি/যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ; 
 

(৪) ফাধণধজেক অধডট অধধদিয কর্তযক আধিভ উত্থাধত ধনষ্পধিকদল্প ধভর ও দিয/প্রফাড য/াংস্থায 

ধনযীক্ষা প্রধতদফদদনয েডীট জফাদফয প্রপ্রধক্ষদত ভন্ত্রণারদয়য ভতাভত প্রদান; 
  

(৫) অধডট অধধদিয দত প্রাি  ভাধাফ ধনযীক্ষক ও ধনয়ন্ত্রক ফাাংরাদদ এয দিয/    প্রফাড য/াংস্থাভদয 

আধথ যক অধনয়ভ াংক্রান্ত ফাৎধযক অধডট ধযদাট য ও ধফদল ধনযীক্ষা প্রধতদফদন যীক্ষা এফাং এয উয 

প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ; 

 
(৬) াফধরক একাউন্ট কধভটি াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 

 

(৭) জাতীয় াংদদয যকাধয প্রধতষ্ঠানভদয উয ধনযীক্ষা ম্পকীয় াংদীয় কধভটি বায ধর্দ্ান্ত 

অনুমায়ী কাম যক্রভ গ্রণ; 
 

(৮) ভন্ত্রণারয় ও এয অধীন দিয/প্রফাড য/াংস্থাভদয ১৯৭২ ন প্রথদক অধভভাাংধত ধনযীক্ষা আধিভদয 

বত্র-ভাধক/লান্াধক প্রধতদফদন অথ য ভন্ত্রণারদয়য ভােদভ প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদয় প্রপ্রযণ; 
 

(৯) গুরুতয আধথ যক অধনয়ভ ও অধগ্রভ অনুদচ্ছদভ ধনষ্পধিকদল্প প্রদয়াজন অনুমায়ী ধত্রক্ষীয় বায 

ব্যফস্থাকযণ ও বায ধর্দ্াদন্তয ওয অনুফধতয কাম যক্রভ গ্রণ; 
 

(১০) ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীন দিয/প্রফাড য/াংস্থাভদয অধডট আধি ধনষ্পধি াংক্রান্ত ভাধক প্রধতদফদন 

প্রস্তুতপূফ যক প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় এফাং ভন্বয় ও াংদ াখায় প্রপ্রযণ; 
 

(১১) কর ধনযীক্ষা কাম যক্রদভয ভন্বয় াধন;  
 

(১২) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-৮- 

 

ধাফ প্রকাদলয কাম যাফরীঃ 
 
(১)  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য কভ যকতযা ও কভ যিাযীগদণয প্রফতনবাতা,  ভ্রভনবাতা ও ধফধবন্ন অধগ্রভ াংক্রান্ত 

মাফতীয় ধফর প্রস্তুত কদয প্রধান ধাফযক্ষণ কভ যকতযায অধপদ প্রপ্রযণ ও প্রিক াংগ্র কযা। 

(২)  ধফধবন্ন ধযদাধ/প্রদভন্ট াংক্রা ন্ত ব্যাাদয ব্যাাংদক জভাকৃত প্রিক খযদিয ধফফযণী াংগ্র কযা এফাং 

ভন্বয় কযা। 

(৩)  প্রধান ধাফযক্ষণ কভ যকতযায অধপ প্রথদক াধাযণ বধফষ্য তধফদরয ফাধল যক ধাফত্র াংগ্র ও ধফতযণ 

াংক্রান্ত কাম যক্রভ।  

(৪)  ভন্ত্রণারদয়য ফাৎধযক ফাদজট প্রণয়ন ও াংদাধন াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যক্রভ। 

(৫)  ভন্ত্রণারয় ও আওতাধীণ ধফধবন্ন অধপ দত আগত ধাফ যক্ষণ াংক্রা ন্ত ধিঠিত্র/নধথ গ্রণ ও মথামথ 

উিয প্রদান কযা। 

(৬)  কো বুক প্ররখা ও তৎাংক্রান্ত মাফতীয় খাতাত্র মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযা। 

(৭)  কর প্রকায প্রফতন ধনধ যাযণ ম্পধকযত কাজ ম্পাদন কযা। 

(৮)  াধাযণ বধফষ্য তধফর ও অন্যান্য অধগ্রভ আদায় ম্পধকযত প্রযকড য াংযক্ষণ, ধযদাট য প্রদান এফাং ফাধল যক 

ধাফ ধফফযণী প্রস্তুত কযা। 

(৯)  যকাযী ফাাবাড়া, গ্যা ধফর ও অন্যান্য কয আদায় ম্পধকযত তথ্যাধদ াংযক্ষণ ও ধযদাট য প্রদান কযা।  

(১০)  ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট পুনঃ উদমাজন াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ।  

(১১)  ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রধতভন্ত্রীয ভ্রভন অন্যান্য কর ব্যদয়য ধফলদয় ধাফ াংযক্ষণ । 

(১২)  ভন্তণারদয়য ধফধবন্ন আয় ব্যদয়য ধাফ প্রধান ধাফ যক্ষণ অধপদয াদথ ভন্বয়কযণ। 

(১৩)  ধডধডও'য ব্যাাংক একাউন্ট াংক্রান্ত কাম যক্রভ। 

(১৪)  ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 



 

-৯- 

 

কধম্পউটায ও তথ্য প্রদরয কাম যাফরীঃ 
 

(১) তথ্য ও প্রমাগাদমাগ প্রর্যধক্ত আইন, ২০০৬ এফাং জাতীয় তথ্য ও প্রমাগাদমাগ প্রর্যধক্ত নীধতভারা ২০০৯ এফাং 

যফতীদত জাযীকৃত এ াংক্রান্ত আইন ও নীধতভারায  ধনধযদখ    ফস্ত্র  ও  াট  ভন্ত্রণারদয়য  অনুযণীয় 

কাম যক্রভ গ্রণ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 

(২) ফস্ত্র  ও  াট  ভন্ত্রণারদয়য  ওদয়ফাইদট প্রকাদমাগ্য উাি, েধফ, প্রধতদফদন, প্রজ্ঞান, অধপ আদদ, 

আইন, নীধতভারা, প্রটন্ডায, জনমৃ্পক্ত ধফলয় ইতোধদ মথাভদয় প্রকা াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 

(৩) ই-গবদন যন্প কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন  ম্পধকযত পটওয়োয যক্ষণাদফক্ষণ এফাং এ উদযাগ ফাস্তফায়দন  কাম যকয 

দদক্ষ গ্রণ ও দমাধগতা প্রদান াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 

(৪) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় াংক্রাভত্ম প্রম প্রকান ধফলদয়য উয ডাটাবেজ/পটওয়োয প্রণয়ন, ারনাগাদকযণ, 

যক্ষণাদফক্ষণ , উন্নয়ন ইতোধদ  াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 

(৫) ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন কর দিয/াংস্থায প্রদয়াজনীয় তথ্য-উাি াংযক্ষণ, ারনাগাদকযণ ও াংধিষ্ট 

াখায িাধদানুমায়ী যফযা াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 

(৬) কর  কধম্পউটায ব্যফাযকাযীদক নতুন উদ্ভাধফত ও প্রফধতযত তথ্য প্রর্যধক্ত ,প্রফধক াড যওয়োয, োফরসুেটিাং  

ও পটওয়োদযয উয প্রধক্ষণ ও পুনঃপ্রধক্ষণ প্রদান াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 

(৭) ফস্ত্র  ও  াট  ভন্ত্রণারদয়য কধম্পউটায ও কধম্পউটায াভগ্রীয িাধদা ধনরূণ, াংগ্রদয ধনধভি 

প্রেধধপদকন প্রস্তুত এফাং প্রাি যফযা প্রেধধপদকন অনুমায়ী গ্রণ ধনধিতকযণ াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম যাফরী; 

(৮) ধফযভান কর কধম্পউটায ও কধম্পউটায াভগ্রী, প্ররাকার এধযয়া প্রনটওয়াকয  (LAN)  প্রভযাভত  ও 

যক্ষণাদফক্ষণ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 

(৯) ফস্ত্র  ও  াট  ভন্ত্রণারদয়য কর  দিয/াংস্থা/ধফবাগ  এয  প্রম প্রকান ধফলদয়য উয ডাটাবেজ/পটওয়োয 

প্রণয়ন, ারনাগাদকযণ, যক্ষণাদফক্ষণ, উন্নয়ন ইতোধদদত দমাধগতা প্রদান াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী; 

(১০) ফস্ত্র  ও  াট  ভন্ত্রণারদয়য  নতুন াংদমাধজত তথ্য ও প্রমাগাদমাগ প্রর্যধক্ত ম্পদকয জ্ঞান ও ধাযণা রাব এফাং 

প্রদয়াগ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী;  

(১১)    ভদয়  ভদয় অধ যত অন্যান্য  কাম যাফরী। 
 



 

-১০- 

 

ধযকল্পনা-১ াখায কাম যাফরীঃ 
 

(১) ফস্ত্র  ধল্প খাদতয ধফধবন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পয দধরর প্রধক্রয়াকযণ,অনুদভাদদনয জন্য ধযকল্পনা কধভদন 

প্রপ্রযণ। 

(২) ফস্ত্র ধল্প খাদতয ধফধবন্ন িরধত এফাং নতুন উন্নয়ন প্রকদল্পয ভল্যায়ন, ধযফীক্ষণ এফাং প্রধতদফদন প্রণয়ন।  

(৩) ফস্ত্র ধল্প খাদতয উন্নয়ন প্রকল্প ম্পদকয ধযকল্পনা কধভন, এনইধ, একদনক এফাং অন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য 

াদথ ভন্বয়কযণ। 

(৪) ফস্ত্র ধল্প খাত ম্পধকযত ফাধল যক এফাং ঞ্চফাধল যক ধযকল্পনা/কভ যস্যিী প্রণয়দন ায়তাকযণ।  

(৫) ভন্ত্রণারয় এফাং াংস্থাভদয উন্নয়ন প্রকদল্পয অথ য োড় প্রকল্প াংধরষ্ট মাফতীয় কাম যাধদ।  

(৬) ধযকল্পনাধীন কভ যস্যিী গ্রণ, প্রকল্প প্রণয়ন এফাং গৃীত প্রকদল্পয ভল্যায়ন ম্পদকয ধযাংখ্যান াংক্রান্ত 

উাি াংগ্র, ধক্রয়াকযণ এফাং ধফদিলন। 

(৭) উন্নয়ন প্রকদল্পয ধডধধ/আযধডধধ/টিএধধ প্রণয়ন, প্রধক্রয়াকযণ, অনুদভাদন এফাং ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাজ। 

(৮) ফাধল যক উন্নয়ন কভ যস্যিী ও াংদাধধত ফাধল যক উন্নয়ন কভ যস্যিী প্রণয়ন এফাং ফাধল যক ম যাদরািনা।  

(৯) ফস্ত্র ধদল্পয উন্নয়দন ধফটিএভধ, তাঁত প্রফাড য, প্রযভ প্রফাড য এফাং ফস্ত্র ধযদিদযয জন্য বফদদধক অনুদান 

এফাং প্রকল্প ভঞ্জুয/ণ্য াায্য  আযদণ াংধরষ্ট ভন্ত্রণারদয়য ধত প্রমাগাদমাগ স্থান। 

(১০) ধযকল্পনা কধভন/একদনক/এনইধ াংক্রান্ত মাফতীয় ধফলদয় দািধযক প্রমাগাদমাগ। 

(১১) ভন্ত্রণারয় এফাং দিয/াংস্থা কর্তযক ফাস্তফায়ণাধীন উন্নয়ন প্রকল্পভদয ফাস্তফ ও আধথ যক অগ্রগধত 

ম যাদরািনায রদক্ষে ভাধক প্রকল্প ম যাদরািনা  বায ব্যফস্থাকযণ। 

(১২) উন্নয়ন প্রকদল্পয ভেদভয়াদী ভল্যায়ন এফাং ধফদিলন। 

(১৩) উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন, ধযফীক্ষণ, ভল্যায়ন ও ভধনটধযাংকযণ। 

(১৪) উন্নয়ন প্রকদল্পয অনুকূদর বফদদধক ায়তা াংগ্রদয জন্য ধধডধধ প্রণয়ন এফাং ইআযধড ও ধযকল্পনা 

কধভদনয াদথ ভন্বয়কযণ। 

(১৫) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 



 

-১১- 

 

ধযকল্পনা-২ াখায কাম যাফরীঃ 

 

 

(০১)  াট খাদতয ধফধবন্ন ধফধনদয়াগ প্রকল্প প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(০২)  াট খাদতয ধফধবন্ন কাধযগধয ায়ক প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(০৩) াট খাদতয ধফধবন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়দনয অগ্রগধত ম যাদরািনা ও ভল্যায়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী। 
(০৪) প্রকদল্পয অথ য োড় প্রকল্প াংধিষ্ট মাফতীয় কাম যাধদ।  

(০৫) ''উচ্চ পরনীর (উপী) াট ও াটফীজ উৎাদন এফাং উন্নত াট িন’’ ীল যক প্রকদল্পয অনুদভাদন, 

াংদাধন, ফাস্তফায়ন ও অথ য োড়কযণ াংক্রান্ত কাম যাফরী। 
(০৬) ফাস্তফায়ণাধীন প্রকদল্পয  ভধনটধযাং কাম যক্রভ। 

(০৭) াট ও াটজাত দ্রদব্যয ধফধবন্ন ধযাংখ্যান াংগ্র এফাং প্রদয়াজদন ধফধবন্ন াংস্থায ধনকট তথ্য প্রপ্রযণ 

াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(০৮) াদটয গদফলণা ও ফহুভৄখী ব্যফায াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(০৯) জুট ডাইবাযধধপদকন প্রদভান প্রন্টায (প্রজধডধধ)  াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 
(১০) অথ য ধফবাগ কর্তযক অথ যননধতক ভীক্ষা প্রণয়দন ায়তা কাম যাফরী। 
(১১) প্রকদল্পয ভে-প্রভয়াদী ভল্যায়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(১২) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 



 

-১২- 

 

প্রফযকাযীকযণ/ধফযাষ্ট্রীয়কযণ াখায কাম যাফরীঃ 

 

(০১)  স্তান্তধযত ফস্ত্রকরভদয ধত ম্পাধদত ধদ্ব-াধক্ষক ও ধত্রাধক্ষক চুধক্তয তযাফরী অনুযণ। 
(০২)  স্তান্তধযত ফস্ত্রকরভদয প্রমৌথ ধনযীক্ষা, ধাফ ধযদ যন ও প্রদনা াওনা ভন্বয় াধন। 
(০৩)  স্তান্তধযত ধভরভদয ধনকট যকাযী (ধফটিএভধ) আধথ যক প্রধতষ্ঠানভদয াওনা আদায় ম্পধকযত  

কাম যাফরী। 
(০৪)  স্তান্তধযত ধভরভদয ধফক্রীত, দাফীদাযধফীন ও অধতধযক্ত প্রয়ায ম্পধকযত ধফলয়াধদ। 
(০৫)  স্তান্তধযত ফস্ত্রকরভদয ধফক্রয় অদথ যয ফাদজট প্রণয়ন/ধভরওয়াযী/ফৎযওয়াযী যকাযী াওনা আদায়, 

প্রয়ায ধফক্রদয়য অফধষ্ট াওনা আদায় ইতোধদ। 
(০৬) প্রয়ায ধফক্রয় অদথ যয ধাফ াংযক্ষণ। 
(০৭)  স্তান্তধযত ধভরভদয ব্যাদরন্প ীট ও ধনযীক্ষা প্রধতদফদন যীক্ষাকযণ। 
(০৮) ধভরভদয  স্তান্তয ম্পধকযত ধফধবন্ন দধররত্র, প্রযকড যভ, ইনদডভধনটি ফন্ড, ব্যাাংক গ্যাযাধন্ট ম্পধকযত 

নধথ ও প্রযকড য াংযক্ষণ। 
(০৯)  স্তান্তধযত ধভরভদয ধযিারনা ল যদদ যকাযী ধযিারক ধনদয়াগ। 
(১০)  স্তান্তধযত ধভরস্যদয অনুকুদর ধফটিএভধ কর্তযক গৃীত ফাধণধজেক ব্যাাংদকয ঋণ স্থানান্তযকযদণয 

ধত্রক্ষীয় চুধক্ত ম্পাদন। 
(১১)  স্তান্তধযত ধভরভদয ধনকট দত াওনা আদাদয়য ভাধক প্রধতদফদন াংযক্ষণ। 
(১২)  স্তান্তধযত ধভরভদয ধফধবন্ন আইনগত ব্যফ স্থা গ্রণ ও ধফধবন্ন ভাভরা প্রভাকদ্দভা অন্যান্য ধফদযাদধয 

ধফলদয় দদক্ষ গ্রণ। 
(১৩) ধফটিএভধয ধফযাষ্ট্রীয়কৃত/প্রফযকাযীকৃত/শ্রধভক কভ যিাযীদদয ধনকট  স্তান্তধযত ধভর কাযখানায াওনা 

আদায় ও নীধতভারা অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ। 
(১৪) ধফটিএভধ ধনয় ধন্ত্রত ধভর/প্রফযকাযীকৃত শ্রধভক, কভ যিাযীদদয ধনকট  স্তান্তধযত ধভরভদয 

স্থাফয/অস্থাফয/উদ্বৃি জধভ ধফক্রদয়য ব্যফস্থা কযা। 
(১৫) প্রমৌথ উদযাদগ ধকাংফা কাধযগযী ায়তায় ধফটিএভধ কর্তযক নতুন ফ স্ত্রকর স্থাদনয অনুভধত প্রদান। 
(১৬) ধফযাষ্ট্রায়ত্ব ধভরভদয মাফতীয় কাম যাফরী ।  
(১৭) ধফদজএভধয আওতাধীন ধভরভদয প্রফযকাযীকযণ াং ক্রান্ত কাম যাফরী। 
(১৮) ধফযাষ্ট্রায়ত্ব এফাং প্রফযকাযীকযণ ধফলদয় উদ্ভূত ভাভরা াংক্রান্ত কাম যাফরী। 
(১৯) ধফযাষ্ট্রীয়কযণ ও প্রফযকাযীকযণ াং ক্রান্ত অন্যান্য কাম যাফরী। 
(২০) প্রাইদবটাইদজন কধভন াং ক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 
(২১) ধরকুইদডন প্রর াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 
(২২) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী ।  



 

-১৩- 

 

ফস্ত্র-১ াখায কাম যাফরীঃ 

 
 

 

(1) ফস্ত্র ধযদিদযয াাংগঠধনক কাঠাদভা াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(2) ফস্ত্র ধযদিয াংক্রান্ত আইন ও ধফধধ প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(3) ফস্ত্র ধযদিদযয গাড়ী ক্রয়/প্রধতস্থান াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(4) ফস্ত্র ধযদিদযয ১ভ ও ২য় প্রশ্রণীয কভ যকতযা ধনদয়াদগয রপ্রক্ষে ফাাংরাদদ যকাযী কভ য কধভন ধিফারদয় 

প্রস্তাফ প্রপ্রযণ। 

(5) ফস্ত্র ধযদিদযয ১ভ ও ২য় প্রশ্রণীয দদ কভ যকতযা ধনদয়াগ পূফ যক দায়ন। 

(6) ফস্ত্র ধযদিদযয ১ভ ও ২য় প্রশ্রণীয কভ যকতযাদদয ফদরী, দদান্নধত, াংর্যধক্ত, আয়ন-ব্যয়ন ক্ষভতা প্রদান 

ইতোধদ। 

(7) ফস্ত্র ধযদিদযয ধফধবন্ন কোটাগযীয দ সৃজন, অস্থায়ীবাদফ দ াংযক্ষণ এফাং স্থায়ীবাদফ দ াংযক্ষণ। 

(8) ফস্ত্র ধযদিদযয ধফধবন্ন দদয কভ যকতযায িাকুযী ধনয়ধভতকযণ এফাং িাকুযী স্থায়ীকযণ। 
 

(৯) ফস্ত্র ধযদিদযয কভ যকতযাদদয ধদরকন প্রগ্রড, টাইভ প্রের (উচ্চতয প্রের) এফাং অধগ্রভ প্রফতন বৃধর্দ্ প্রদান। 

(১০) ফস্ত্র ধযদিদযয কভ যকতযাদদয অফয উিয ছুটি, রাম্পগ্রান্ট ভঞ্জুয এফাং প্রনন প্রদান।  

(১১) ফস্ত্র ধযদিদযয ১ভ ও ২য় প্রশ্রণীয কভ যকতযাদদয ধফরুদর্দ্ ধফবাগীয় ভাভরা ধযিারনা।  

(১২) ফস্ত্র ধযদিদযয ১ভ ও ২য় প্রশ্রণীয কভ যকতযাগদণয ধফধবন্ন ধযদনয ছুটি ধফদদ ভ্রভদণ অনুভধত প্রদান।  

(১৩) ফস্ত্র ধযদিদযয ধফধবন্ন ভাভরা/প্রভাকদ্দভা াংক্রাভত্ম কাম যক্রভ।  

(১৪) ভাধক ভন্বয় বায জন্য প্রধতদফদন প্রস্তুতকযণ। 

(১৫) জাতীয় াংদদয প্রদনািয প্রস্তুতকযণ। 

(১৬) ভধন্ত্রবায ধফধবন্ন ধর্দ্া ন্ত ফাস্তফায়দনয রপ্রক্ষে কাম যক্রভ গ্রণ। 

(১৭) ফস্ত্র ধযদিদযয ১ভ ও ২য় প্রশ্রণীয কভ যকতযাদদয এধআয াংযক্ষণ।  

(১৮) ফস্ত্র ধযদিদযয ৩য় ও ৪থ য প্রশ্রণীয কভ যিাযীদদয ধনদয়াদগয প্রক্ষপ্রত্র োড়ত্র প্রদান। 

(১৯) ফস্ত্র ধযদিয ধযিাধরত প্রটক্সটাইর ইধিধনয়াধযাং কদরজ/প্রটক্সটাইর ইনধস্টটিউদটয োত্র-োত্রীদদয 

প্রধতষ্ঠান ধযফতযদন েধত প্রদান। 

(২০) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 



 

-১৪- 

 

ফস্ত্র-২ াখায কাম যাফরীঃ 

 

ফাংরায়দ সযভ উন্নয়ন সফাড য: (ফাাংরাদদ প্রযভ প্রফাড য, ফাাংরাদদ প্রযভ গদফলণা ও প্রধক্ষণ ইন্পটিটিউট এফাং 

ফাাংরাদদ ধল্ক পাউদন্ডন প্রক একীর্ভত কদয গঠিত) 
 

 

(১) ফাংরায়দ সযভ উন্নেন সফায়ড যয াংগঠর্নক  কাঠায়ভা ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

(২) ফাংরায়দ সযভ উন্নেন প্রফাড য াংধিষ্ট আইন ও ধফধধভারা প্রণয়ন। 

(৩) ফাংরায়দ সযভ উন্নেন সফায়ড যয র্যচারনা ল যদ গঠন ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

(৪) ফাংরায়দ সযভ উন্নেন সফায়ড যয কভ যকতযা /কভ যচাযীয়দয র্নয়োগ , য়দান্নর্ত, পুনগ যঠন, চাকুযীর্ফর্ধ, 

র্নয়োগর্ফর্ধ, দ সৃর্ে, দ র্ফয়রা, সফতন এফং বাতার্দ ম্পর্কযত মাফতীে কাম যক্রভ, 

(৫) ফাংরায়দ সযভ উন্নেন সফায়ড যয কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয ব্যর্িগত নর্থ ও দাপ্তর্যক র্ফয়দ ভ্রভণ ংক্রান্ত 

কাম যক্রভ; 

(৬) ফাংরায়দ সযভ উন্নেন সফায়ড যয শ্রর্ভকয়দয ভজুযী বৃর্ি ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

(৭) ফাংরায়দ সযভ উন্নেন সফায়ড যয শ্রর্ভকয়দয নানার্ফধ ভস্যা ভাধান ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

(৮) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 

 

 

ফাংরায়দ তাঁত সফাড য: 

 

(১) ফাংরায়দ তাঁত সফায়ড যয াংগঠর্নক  কাঠায়ভা ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

(২) ফাংরায়দ তাঁত প্রফাড য াংধিষ্ট আইন ও ধফধধভারা প্রণয়ন। 

(৩) ফাংরায়দ তাঁত সফায়ড যয কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয অফয গ্রণকায়র এককারীন আনুয়তার্লক (গ্রাচ্যুইটি) এয 

র্যফয়তয সনন স্কীভ েফতযয়নয কাম যক্রভ; 

(৪) ফাংরায়দ তাঁত সফায়ড যয আইন উয়দো র্নয়োয়গয কাম যক্রভ; 

(৫) ফাংরায়দ তাঁত সফায়ড যয খন্ডকারীন দস্য র্নয়োয়গয কাম যক্রভ; 

(৬) ফাংরায়দ তাঁত সফাড য কর্তযক ফাস্তফার্েত “তাঁতীয়দয িন্য ক্ষুদ্রঋণ কভ যসূচী” ীল যক েকয়েয আওতাে ঋণ 

র্ফতযণ ও আদাে কাম যক্র ভ অব্যাত যাখা ে কয়েয আওতাে কভ যযত  ৪ (চায) িন কভ যচাযীয সফতন -

বাতা ও অন্যান্য অতুাফশ্যকীে ব্যে েকয়েয অর্িযত সুদ য়ত র্নফ যাসয কাম যক্রভ; 

(৭) ফাংরায়দ তাঁত সফায়ড যয কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয র্নয়োগ, য়দান্নর্ত, পুনগ যঠন, চাকুযীর্ফর্ধ, র্নয়োগর্ফর্ধ, 

দ সৃর্ে, দ র্ফয়রা, সফতন এফং বাতার্দ ম্পর্কযত মাফতীে কাম যক্রভ, 

(৮) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 



 

-১৫- 

 

ফস্ত্র-৩ াখায কাম যাফরীঃ 

 

(১) ফাাংরাদদ ফস্ত্রকর কদ যাদযন (ধফটিএভধ) াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী।  
(২) ফ স্ত্রখাত ও উায ধফধবন্ন উ-খাদতয নীধত প্রণয়ন এফাং ারনাগাদকযণ াংক্রান্ত কাম যাফরী। 
(৩) ফ স্ত্রধদল্পয বফপ্রদধক ধফধনদয়াগ াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(৪) ফ স্ত্র প্রদ যনী ও ফস্ত্রপ্রভরা ম্পধকযত কাম যাফরী। 
(৫) ফস্ত্র াংধিষ্ট আন্তজযাধতক াংস্থায দস্যদ গ্রণ ও িাঁদা প্রদান াংক্রান্ত কাম যাফরী ।  
(৬) ফস্ত্রধদল্পয াফধরক এফাং প্রাইদবট প্রক্টদযয দমাধগতা াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(৭) অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ কর্তযক প্রণীত নীধতভারায খড়ায উয ভতাভত প্রদান াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(৮) ফস্ত্রধদল্পয াফধরক ও প্রাইদবট প্রক্টদযয ভস্যাভদ ায়তা প্রদান াংক্রান্ত কাম যাফরী।  
(৯) প্রাইদবট প্রক্টদয নতুন ধফধনদয়াগকাযীদক িরধত ভরধন, কাঁিাভার আভদানী এফাং অথ যরগ্নী প্রধতষ্ঠান, 

ব্যাাংক ও াায্যকাযী াংস্থায াংদগ প্রমাগাদমাদগয প্রক্ষদত্র ায়তা প্রদান াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(১০) জদয়ন্ট ইদকানধভক কধভন াংক্রান্ত কাম যাফরী। 
(১১) জাতীয় ফস্ত্র প্রদকৌর ও গদফলণা ইন্পটিটিউট (ধনটায) াংক্রান্ত কাম যাফরী । 
(১২) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 



 

-১৬- 

 

াট-১ াখায কাম যাফরীঃ 

 

(০১) ধফদজএভধয াাংগঠধনক কাঠাদভা প্রণয়ন/াংদাধন াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(০২) ধফদজএভধ াংধিষ্ট আইন/ধফধধভারা প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(০৩) ধফদজএভধদত জনফর ধনদয়াদগয োড়ত্র প্রদান াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(০৪) ধফদজএভধয গাড়ী ক্রয়/প্রধতস্থাদনয অনুদভাদন াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(০৫) ধফদজএভধয ভাভরা/প্রভাকদ্দভা াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(০৬) ধফদজএভধ ও ধফদজএভধয অধীনস্থ ধভরভদয কর স্থাফয/অস্থাফয ম্পধি ব্যফস্থানা ধফলয়ক 

মাফতীয় কাম যাফরী। 

(০৭) ধফদজএভধয অধীনস্ত াটকর ভদয ধযিারনা ল যদ ধনদয়াগ াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(০৮) ধফদজএভধ কর্তযক াটক্রয় এফাং উৎাধদত াট ণ্য ধফক্রয় ধফলয়ক মাফতীয় কাম যাফরী।  

(০৯) আন্তজযাধতক াট স্টাধড গ্রু (আইদজএধজ) াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 
(১০) ধফদজএভধয কভ যকতযা /কভ যিাযীদদয যকাযী ও প্রফযকাযী বফদদধক ভ্রভণ াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 

(১১) অথ য ভন্ত্রণারদয়য াদথ ধফদজএভধয ঋণচুধক্ত াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(১২) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-১৭- 

 

াট-২ াখায কাম যাফরীঃ 

 

(০১) ধফদদদ অনুধষ্ঠত ধল্প/ফাধনজে প্রভরায় অাংগ্রন াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 

(০২) প্রকধিয় ধফক্রয় কধভটি (ধফলুি) এয কাম যাফরী।  

(০৩) প্ররধভদনদটড ব্যদগয উৎাদনকাযী প্রধতষ্ঠাদনয স্বীকৃধত প্রদান াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(০৪) অবেন্তযীন ফাজাদয াটদণ্যয ভল্য ধনধ যাযণ াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(০৫) াট ব্যাগ/ ফস্তা উৎাদদনয প্রকাটা ধনধ যাযন াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(০৬) াট অধধদিদযয প্রাধনক,অধথ যক ও ফাদজট াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(০৭) জুট অোদদ, ১৯৬২, জুট (রাইদধন্পাং ও এনদপাযদভন্ট) রুরস্, ১৯৬৪ এফাং ধদ জুট গ্লায়া য (প্রফাড যায 

এধযয়া য), ১৯৭৪ এয প্রদয়াগ ও ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী। 

(০৮) াট কধভন ও াট ধফলয়ক উদদষ্টা কধভটি াংক্রান্ত কযামাফরী এফাং ভদয় ভদয় াট ও াট ধল্প 

াংক্রান্ত গঠিত কধভটিয কাম যক্রভ।   

(০৯) াট উৎাদন ও উৎাদদনয পূফ যাবা ম যাদরািনা।  

(১০) ফন্ধকৃত আদভজী ধভদরয জধভদত আদভজী ধল্প াকয স্থান ও ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(১১) াট ও াট ধল্প াংক্রান্ত ধফধবন্ন এদাধদয়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী। 

(১২) াট ও াট ধদল্প ধফধবন্ন ভস্যাফরী ভাধাদনয রদক্ষে গঠিত ভধন্ত্রধযলদ উ-কধভটিয  বা াংক্রান্ত 

কাম যাফরী। 
(১৩) াট খাদতয ধফধবন্ন ভস্যাফরী ধফলদয় ধফধবন্ন াংগঠদনয দাফী-দাওয়া াংক্রান্ত কাম যাফরী।  

(১৪) ধফদজএভধ ব্যাতীত অন্যান্য াটকর ভদয ল যদদ ধযিারক ধনদয়াগ।  

(১৫) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 

 

   

 

 

 



 

-১৮- 
 

াট-৩ াখায কাম যাফরীঃ 

 

 

(০১) ফাধল যক াটনীধত প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী । 
(০২) াটধদল্পয ধফধবন্ন ভস্যায উয প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ ও প্রধতদফদন প্রণয়ন । 
(০৩) াটখাদতয উন্নয়ন/াংোয াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী । 
(০৪) াটখাত াংক্রান্ত ধফলদয় ভধন্ত্রধযলদ ও একদনদকয ধনদদ যাফরী/ধর্দ্ান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কাম যাফরী । 
(০৫) বফদদধক যাষ্ট্র/াংস্থায াদথ াট ও াটজাতণ্য যিানী, ধদ্ব-াধক্ষক দমাধগতা প্রভৃধত ধফলয়ক 

কাম যাফরী। 
(০৬) াটখাত াংধিষ্ট আন্তজযাধতক ও বফদদধক ম্পকয ধফলয়ক কর কাম যাফরী।  
(০৭) ধফধবন্ন প্রফযকাযী াট ও াটণ্য ব্যফায়ীদদয ধফরুদর্দ্ ধফদদী প্রক্রতা/এদজন্টদদয অধবদমাগ াংক্রান্ত 

কাম যাফরী। 
(০৮) ধফদজধ (ধফলুি) াংক্রান্ত মাফতীয় কাম যাফরী । 
(০৯) এধধ প্রযরীয কভ যকতযা/কভ যিাযীদদয মাফতীয় কাম যাফরী । 
(১০) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

-১৯- 

 

ধরকুইদডন প্রদরয কাম যাফরীঃ 

 
(1) ভন্ত্রণারদয়য ধনয়ন্ত্রণাধীন গুটাদনা ধভদরয মাফতীয় স্থাফয/অস্থাফয ম্পধিয মথামথ ধনযািা য ধনিয়তা 

ধফধানকযণ। 

(2) ফাাংরাদদ ফ স্ত্রধল্প কযদাদযন/গুটাদনা ধভদরয প্রধান ধনফ যাী কভ যকতযায ধনকট দত প্রাি গুটাদনা 

ধভদরয দায়-প্রদনা াংক্রান্ত। 

(3) প্রকান গুটাদনা ধভদরয নাদভ অথফা প্রকান গুটাদনা ধভদরয দক্ষ প্রকান ভাভরা প্রভাকদ্দভা াং ক্রান্ত মাফতীয় 

কাম যাধদ। 
(4) ধভরস্  প্রটন্ডায প্রকাদটদনয আফাদনয ভােদভ গুটাদনা ধভদরয মাফতীয় স্থাফয/অস্থাফয ম্পধি ধফক্রয় 

াংক্রান্ত কাম যাধদ। 
(5) ধভদরয রাবজনক ফাফা িাধরদয় প্রনয়ায জন্য মতদূয ম্ভফ প্রদয়াজন দর ধভর উইধন্ডাং-আকযণ াংক্রান্ত 

কাম যাধদ/সুধফধাজনক গুটাদনায রদক্ষে ধভদরয প্রদয়াজনীয় ব্যফাধয়ক কাম যাধদ। 
(6) গুটাদনা ধভদরয ম্পধি ধফধক্র এফাং দায়-প্রদনা দন্তালজনকবাদফ আদায় এফাং অধতধযক্ত দায়-প্রদনা 

ধযদাধ এফাং যকাযী নীধত অনুমায়ী প্রাডাযদদয ক্ষধতপূযণ াংক্রান্ত কাম যাধদ। 
(7) গুটাদনা ধভদরয ম্পধি ধফধক্র  াংক্রান্ত মাফতীয় চুধক্ত ও অন্যান্য কাম যাধদ। 
(8) গুটাদনা ধভদরয নাদভ প্রম প্রকান ধফর অফ এক্সদিি, হুধন্ড উদিারন ও গ্রণ অথফা এনদডা যকযণ এফাং ধভর 

ধযিারনায ভয় দায়-প্রদনা গ্রণ াংক্রান্ত কাম যাধদ। 
(9) প্রম প্রকান গুটাদনা ধভর অথফা প্রকাম্পানীয ম্পদদয ধনিয়তাকদল্প ধধকউধযটিয টাকা বৃধর্দ্কযণ াং ক্রান্ত 

কাম যাধদ। 
(10) প্রক্রধডটয ও এন্টাযপ্রাইদজয দায়-প্রদনা াংক্রান্ত কাম যাধদ।  
(১১) ধভদরয উইধন্ডাং আ এফাং ম্পদ ধফতযণ াং ক্রান্ত মাফতীয় কাম যাধদ। 
(12) ভদয় ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী। 

 

 

   



 

-২০- 

 

প্রটক্সটাইর স্ট্রাদটধজক ম্যাদনজদভন্ট ইউধনদটয (টিএএভইউ) কাম যাফরীঃ 

 

(১) প্রাথধভক ফস্ত্র ধদল্পয ভধন্বত উন্নয়দনয ভােদভ উন্নতভাদনয ফস্ত্র ণ্য উৎাদন ও ফাধণজে াংক্রান্ত ধফলদয় 

ভন্ত্রণারয়দক কাধযগযী ায়তা প্রদান এফাং যকাযী ও প্রফযকাযী খাদতয প্রস্টকদাডাযদদয ভদে ভন্বয় 

াধন। 

 
(২) প্রাথধভক ফস্ত্র ধদল্প ধফধনদয়াগ ও অথ যায়ন নীধত, সুদদয ায এফাং শুল্ক ও কয ইতোধদ আদযাদয পদর ফস্ত্র 

দণ্যয উয প্রনধতফািক প্রবাফভৄক্ত ব্যাাদয আধথ যক ও অথ যননধতক ধফদিলণাথ যক কাম যাধদ ম্পাদন। 

 
(৩) স্বল্প ও দীঘ য প্রভয়াদী উন্নয়ন ধযকল্পনা/কভ যস্যিী, ধফধনদয়াগ ও কাধযগযী প্রকল্প প্রণয়দণয ব্যাাদয 

ভন্ত্রণারয়দক ায়তা প্রদান। 

 
(৪) ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়দক মথামথ ধফধনদয়াগ ও কাধযগযী ায়তা, উন্নত প্রকৌর অফরেন এফাং ফস্ত্র দণ্যয 

ফাজাযজাতকযণ াংক্রান্ত ায়তা প্রদান। 

(৫) জাতীয় াংদদয ভাননীয় দস্যগণ কর্তযক উস্থাধত ফস্ত্র ও াট াংধিষ্ট ধফধবন্ন প্রদনয উিয প্রস্ত্িকযদণ 

ায়তা প্রদান। 

(৬) ফস্ত্র ও াট উখাত াংক্রান্ত ধফধবন্ন প্রদভদয াদথ ফাাংরাদদদয াযেধযক ফাধণধজেক ও 

অথ যননধতক ধফলয়াধদয ওয েীপ/ইনপুট প্রণয়ন।  
(৭) ধফধবন্ন ভন্ত্রণারয়, ধযদিয ও াংস্থা কর্তযক প্রণীত নীধত, আইন, ধযদাট য প্রভৃধত এয ওয ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারদয়য দক্ষ ভতাভদতয খড়া প্রণয়ন। 
(৮) ধদ্ব-াধক্ষক ও আঞ্চধরক ভৄক্ত ফাধণজে াংক্রান্ত ধফধবন্ন ধফলয় প্রমভন- রুর অফ অধযধজন, ইইউ ধজএধ, 

ফস্ত্র ও াট দণ্যয আভদানী শুল্ক ও কয ইতোধদ ধফলদয় প্রধতদফদন প্রণয়ন।  
(৯) ইইউ এয আধথ যক ায়তায় ইউধনদডা কর্তযক ফাস্তফাধয়ত ও ফাস্তফায়ণাধীন  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য 

কাধযগযী ায়তা প্রকদল্পয ভন্বয়কাযী ইউধনট ধদদফ দাধয়ত্ব ারন। ইইউ/ইউধনদডায আধথ যক 

ায়তায় Better Works and Standards (BEST) Programme এয অধীদন ফাস্তফায়ণাধীন 

“Strengthening of NITER, Textile Colleges and TSMU for Development of 

Textile Sector” ীল যক কাধযগযী ায়তা প্রকদল্পয ভাধক, বত্র-ভাধক,  লান্াধক ও ফাধল যক 

আধথ যক ও ফাস্তফ অগ্রগধত াংক্রান্ত প্রধতদফদন প্রণয়ন। 
(১০) ভদয়  ভদয় অধ যত অন্যান্য কাম যাফরী।  

 

 

 


