ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
প্রশাসনিক ক্ষ তা বন্টি িীনত ালা

1

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
প্রশাসনিক ক্ষ তা বন্টি িীনত ালা
ক্রন ক িোং
১
1.
2.
3.
4.

ক্ষ তার নববরিী
২
নবভাে/গকাষ/শাখা সৃনি ও নবলুনি করার লগক্ষে ন্ত্রিালগের
সুপানরশ মপ্ররণ।
ক ৃকতৃা ও ক ৃচারীেগির পদ সৃনি ও নবলুনি করগির লগক্ষে
ন্ত্রণালগের সুপানরশ মপ্ররণ।
নবভাে/গকাষ/শাখা বন্টি।
নিগোে ও পগদান্ননত :ক। সকল মেিীর Kg©KZ©vেগির নিগোে ও পগদান্ননত অনুগ াদি।
খ। সকল মেিীর কg©Pvixi নিগোে ও পগদান্ননত অনুগ াদি।

5.

চাকুরী স্থােী করণ :ক) সুপানরশকারী কর্তৃপক্ষ :১। নবভােীে প্রিািগদর।
২। অন্যান্য Kg©KZ©v ও কg©Pvixমদর মক্ষগত্র।
খ) অনুগ াদিকারী কর্তৃপক্ষ :১। Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র।
২। কg©Pvixেগণর মক্ষগত্র।

2

যাহার উপর প্রদত্ত/অনপৃত
৩

ন্তব্য
৪

মবার্ ৃ

--

মবার্ ৃ

--

মচোরম্যাি

--

মচোরম্যাি

১. অনুগ ানদত নিগোে নবনি ও বাছাই কন টির সুপানরশ অনুযােী।
২. Kg©KZ©vেগির নিগোেপত্র নিগোেকারী কর্তৃপগক্ষর পগক্ষ পনরচালক (প্রশাসি) স্বাক্ষর
কনরগবি।
১. অনুগ ানদত নিগোে নবনি ও বাছাই কন টির সুপানরশ অনুযােী।
২. Kg©চারীেগির নিগোেপত্র নিগোেকারী কর্তৃপগক্ষর পগক্ষ ব্যবস্থাপক (প্রশাসি) স্বাক্ষর
কনরগবি।
৩. নিগোে/পগদান্ননত প্রদাগির মক্ষগত্র নবষেটি চুড়ান্ত অনুগ াদগির পূগব ৃ সোংনিি
নবভােীে/শাখা প্রিাগির তা তসহ মচোরম্যাগির নিকট দানখল কনরগবি।

পনরচালক (প্রশাসি)

ময মকাি Kg©KZ©vমদর মক্ষগত্র সোংনিি সদস্যগদর সম্মনতক্রগ ।
সোংনিি সদস্য।
সোংনিি নবভােীে প্রিাি।

---

মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)

ক্রন ক িোং
১
6.

ক্ষ তার নববরিী
২
বদলী :ক) একই নবভাে/গকাষ/শাখার অভেন্তরীি বদলী অনুগ াদি :
১। সকল মেণীর Kg©KZ©v ।

২। সকল মেিীর Kg©Pvix|

খ) নবগশষ মক্ষগত্র আন্তঃ নবভাে/নর্নভশি/মকাষ/শাখার
বদলীঃ১) সকল মেিীর Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র।

7.

3

মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)

ে) নবগশষ মক্ষগত্র মপানিোং বদলী/ওএসনর্ নহসাগব নিগোেঃ১) সকল মেিীর Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র।
২) সকল মেিীর Kg©Pvixেগির মক্ষগত্র।

মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)

চাকুরীগত মযােদািঃক) নিগোে ও পগদান্ননতর মক্ষগত্র মযােদাি গ্রহিকারী।
খ) বদলীর মক্ষগত্র মযােদাি গ্রহিকারী।

দািনরক কাগজ ভ্র ি অনুগ াদিঃক) মদশীেঃ১। মচোরম্যাি।
২। পনরচালক (প্রশাসি) ও সদস্যেগণর মক্ষগত্র।

ন্তব্য
৪

সোংনিি সদস্য
ক) সোংনিি নবভােীে প্রিাগির সুপানরশক্রগ । প্রগোজগি সকল বদলীর মক্ষগত্র
ময সকল নবভাগে সদস্য িাই মস মক্ষগত্র মচোরম্যাি নিেন্ত্রি কনরগত পানরগবি।
মচোরম্যাি।
খ) সোংনিি নবভাে হইগত আগদশ জারী হইগব। সকল বদলী আগদগশর কনপ
প্রশাসি, A_© ও নহসাব এবোং নিরীক্ষা ও পনরদk©b নবভাগে মপ্ররণ কনরগত হইগব।
সোংনিি নবভােীে প্রিাি
সোংনিি নবভােীে/উপ-প্রিািেগির সুপানরশক্রগ । প্রগোজগি সোংনিি সদস্য এ
বদলী নিেন্ত্রি কনরগত পানরগবি। সকল বদলীর আগদগশর কনপ প্রশাসি, A_© ও
নহসাব এবোং নিরীক্ষা ও পনরদk©b নবভাগে মপ্ররণ কনরগত হইগব।

২) সকল মেিীর Kg©Pvixেগির মক্ষগত্র।

ে) নিগোে, পগদান্ননত ও বদলীর মক্ষগত্র মযােদাি স ে বa©b|
8.

যাহার উপর প্রদত্ত/অনপৃত
৩

নিগোে অনুগ াদিকারী কর্তৃপক্ষ।
সোংনিি নবভাে/মকাষ/ শাখার ভারপ্রাি
Kg©KZ©v
সোংনিি নিগোে, পগদান্ননত ও বদলী
অনুগ াদিকারী Kg©KZ©v

ন্ত্রণালে
মচোরম্যাি।

সোংনিি সদস্য/সদস্যেগির সম্মনতক্রগ । মকাি কারগি নি গতর সৃনি হইগল
মচোরম্যাগির নসদ্ধান্ত চুড়ান্ত বনলো নবগবনচত বনলো েন্য হইগব।
সোংনিি নবভােীে/মকাষ প্রিাগির সম্মনতক্রগ নবষেটি কাh©Kix করার পূগব ৃ
মচোরম্যািগক অবেত কনরগত হইগব।
সোংনিি সদগস্যর সম্মনতক্রগ ।
সোংনিি নবভাে/মকাষ প্রিাগির সুপানরশক্রগ । নবষেটির কাh©Kix করার পূগব ৃ
মচোরম্যািগক অবেত কনরগত হইগব।
চাকুরী নবনি অনুযােী।

বক এর স্বাগথ ৃ প্রগোজগির অনতনরক্ত খরচ ক াইবার নদগক লক্ষে রানখগত
হইগব। এ নবষগে মচোরম্যািগক ানসক প্রনতগবদি প্রদাি কনরগত হইগব।

৩। নবভােীে প্রিািেগির মক্ষগত্র।

৪। অন্যান্য Kg©KZ©v ও Kg©Pvix |
ক্রন ক িোং
ক্ষ তার নববরিী
১
২

9.

খ) আন্তR©vwZকঃসকল Kg©KZ©v ও Kg©Pvix
ইস্তফাপত্র গ্রহিঃ১। মচোরম্যাি/সদস্যেগণর মক্ষগত্র।
২। Kg©KZ©vমদর মক্ষগত্র।
৩। Kg©Pvixমদর মক্ষগত্র।

10.

ছু টি মঞ্জুর ীঃ(ক) নৈমমমিক ও ঐমিক ছু টিীঃ(১) সদসযগণ ও পরিচালক (প্রশাসন) এি ক্ষেত্রে।
(২) রিভাগীয় প্রধানগত্রণি ক্ষেত্রে।
(৩) অনযানয সকল Kg©KZ©v ও Kg©Pvixমদর মক্ষগত্র।
(খ) অৈযাৈয ছু টি মঞ্জুর ীঃ(১) পূ b© মবতি অনজৃত ছুটিঃ(ক) সদসয ও পরিচালক (প্রশাসন)
(খ) রিভাগীয় প্রধান
(গ) অনযানয Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র
(ঘ) Kg©Pvixমদর মক্ষগত্র
(২) অa©-মবতগি অনজৃত ছুটিঃ(ক) সদসয ও পরিচালক (প্রশাসন)
(খ) রিভাগীয় প্রধান

4

সোংনিি সদস্য এবোং ময সকল নবভাে
সরাসনর মচোরম্যাগির অিীি মস মক্ষগত্র
মচোরম্যাি।
সোংনিি নবভােীে প্রিাি
যাহার উপর প্রদত্ত/অনপৃত
৩

ন্তব্য
৪

সরকার কর্তৃক জারীকৃত নবনি
ম াতাগবক।
ন্ত্রণালে।
মচোরম্যাি
(সোংনিি সদগস্যর াধ্যগ )
পনরচালক (প্রশাসি)
(সোংনিি নবভােীে/মকাষ
প্রিাগির াধ্যগ )

মচোরম্যাি
সোংনিি সদস্য।

সোংনিি নবভাে/মকাষ/শাখা মরনজিার ও নহসাব সোংরক্ষণ কনরগব।
মচোরম্যািগক অবেত কনরগত হইগব।

নিেন্ত্রিকারী Kg©KZ©v

মচোরম্যাি
মচোরম্যাি
(সোংনিি সদগস্যর াধ্যগ )
সোংনিি সদস্য
পনরচালক (প্রশাসি)

১) সরকারী/মপ্রষণািীি Kg©KZ©v ব্যতীত।
২) নিেন্ত্রি Kg©KZ©vর সুপানরশক্রগ । অত্র ছুটি প্রশাসি নবভাে কর্তৃক অনুগ াদি,
আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদি ও নহসাব সোংরক্ষণ কনরগত হইগব।

মচোরম্যাি
মচোরম্যাি
(সোংনিি সদগস্যর াধ্যগ )

১) সরকারী/মপ্রষণািীি Kg©KZ©v ব্যতীত।
২) নিেন্ত্রি Kg©KZ©vর সুপানরশক্রগ । অত্র ছুটি প্রশাসি নবভাে কর্তৃক অনুগ াদি,
আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদি ও নহসাব সোংরক্ষণ কনরগত হইগব।

(গ) অনযানয Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র
(ঘ) Kg©Pvixমদর মক্ষগত্র
(৩) মিৈা বিতনৈ ছু টিীঃক) সদসয ও পরিচালক (প্রশাসন)
ক্ষ তার নববরিী
২
(খ) Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র

(খ) (২)

ক্রন ক িোং
১

10.

10.

10.

(৪)

(৫)

(গ) Kg©Pvixমদর মক্ষগত্র
নবগশষ অক্ষ তা জনিত ছুটিঃক) সদসয ও পরিচালক (প্রশাসন)
(খ) Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র
(গ) Kg©Pvixেগির মক্ষগত্র
সংগমৈনরাধ ছু টিীঃ(ক) সদসয ও পরিচালক (প্রশাসন)
(খ) রিভাগীয় প্রধান

(গ) Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র
(ঘ) Kg©Pvixেগির মক্ষগত্র
(খ) (৬) প্রসূনত ছুটিঃ(ক) Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র
(খ) Kg©Pvixেগির মক্ষগত্র
(৭) অধ্যেি ছুটিঃ(ক) Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র
(খ) Kg©Pvixেগির মক্ষগত্র
(৮) প্রাপ্যতা নবহীি ছুটিঃ(ক) Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র
(খ) Kg©Pvixেগির মক্ষগত্র
(৯) অবসর প্রস্তুনতমূলক ছুটিঃ-
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সোংনিি সদস্য
পনরচালক (প্রশাসি)
মচোরম্যাি
যাহার উপর প্রদত্ত/অনপৃত
৩
মচোরম্যাি
(সোংনিি সদগস্যর াধ্যগ )
পনরচালক (প্রশাসি)

১) সরকারী/মপ্রষণািীি Kg©KZ©v কর্তৃক।

মচোরম্যাি
মচোরম্যাি
(সোংনিি সদগস্যর াধ্যগ )
পনরচালক (প্রশাসি)

১) সরকারী/মপ্রষণািীি Kg©KZ©v কর্তৃক।
২) নিেন্ত্রি Kg©KZ©vর সুপানরশক্রগ । অত্র ছুটি প্রশাসি নবভাে কর্তৃক অনুগ াদি,
আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদি ও নহসাব সোংরক্ষণ কনরগত হইগব।

মচোরম্যাি
মচোরম্যাি
(সোংনিি সদগস্যর াধ্যগ )
সোংনিি সদস্য
পনরচালক (প্রশাসি)

১) সরকারী/মপ্রষণািীি Kg©KZ©v কর্তৃক।
২) নিেন্ত্রি Kg©KZ©vর সুপানরশক্রগ । অত্র ছুটি প্রশাসি নবভাে কর্তৃক অনুগ াদি,
আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদি ও নহসাব সোংরক্ষণ কনরগত হইগব।

মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)

১) সরকারী/মপ্রষণািীি Kg©KZ©v কর্তৃক।
২) নিেন্ত্রি Kg©KZ©vর সুপানরশক্রগ । অত্র ছুটি প্রশাসি নবভাে কর্তৃক অনুগ াদি,
আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদি ও নহসাব সোংরক্ষণ কনরগত হইগব।

মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)

সোংনিি সদগস্যর সুপানরশক্রগ ।
নবভােীে প্রিাগির সুপানরশক্রগ ।

মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)

সোংনিি সদগস্যর সুপানরশক্রগ ।
নবভােীে প্রিাগির সুপানরশক্রগ ।

ন্তব্য
৪
২) নিেন্ত্রি Kg©KZ©vর সুপানরশক্রগ । অত্র ছুটি প্রশাসি নবভাে কর্তৃক অনুগ াদি,
আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদি ও নহসাব সোংরক্ষণ কনরগত হইগব।

১০.
১১.
ক্রন ক িোং
১

১২.

১৩.

১৪.

১৫.
১৬.
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(ক) Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র
(খ) Kg©Pvixেগির মক্ষগত্র
প্রাক-িাংলানেশ ছু টিীঃঅৈযত্র চাকুর র জৈয ছাড়পত্র প্রোৈীঃক্ষ তার নববরিী
২
বেনশর মিতনর ও মিনেনশ
(ক) Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র
(খ) Kg©Pvixমদর মক্ষগত্র
Kg©KZ©v ও Kg©Pvixেগির নিেন ত বানষ ৃক মবতি বৃনদ্ধ প্রসগে।

দক্ষতা সী া অনতক্রগ র সুপানরশঃ(ক) রিভাগীয় প্রধান
(খ) অনযানয Kg©KZ©v ও Kg©Pvix
দক্ষতা সী া অনতক্র ঞ্জুরীঃ(ক) Kg©KZ©v
(খ) Kg©Pvix
Kg©¯’j তোগের অনুগ াদিঃবানষ ৃক মোপিীে প্রনতগবদি পূরণঃ(ক) অনুগবদিকারীঃ১। সদস্য ও পনরচালক (প্রশাসি)
২। নবভােীে প্র্িাি
৩। অনযানয Kg©KZ©v
৪। Kg©Pvix
(খ) প্রনতস্বাক্ষরকারীঃ১। সদস্য ও পনরচালক (প্রশাসি)

পনরচালক (প্রশাসি)
পনরচালক (প্রশাসি)
সরকারী নবনি ম াতাগবক।

নবনি ম াতাগবক।
নবনি ম াতাগবক।

যাহার উপর প্রদত্ত/অনপৃত
৩
মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)
প্রিাি A_© ও নহসাব রক্ষণ
Kg©KZ©v

সোংনিি সদস্য
নবভােীে প্রিাি
মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)
ভ্র ি/ছুটি অনুগ াদিকরী
Kg©KZ©v

মচোরম্যাি
সোংনিি সদস্য
নিেন্ত্রি Kg©KZ©v
নিেন্ত্রি Kg©KZ©v
সনচব, মিৌ-পনরবহি ন্ত্রণালে

ন্তব্য
৪
সোংনিি সদগস্যর সুপানরশক্রগ ।
সোংনিি নবভােীে প্রিাগির সুপানরশক্রগ ।
ক) মবতি-বৃনদ্ধ প্রদাগির মকাি প্রনতবন্ধকতা থানকগল প্রশাসি নবভাে পূগব ৃই তাহা A_©
ও নহসাব নবভােগক অবেত কনরগবি।
খ) দক্ষতা সী া অনতক্র ও অনভগযাে থাকার মক্ষগত্র প্রশাসনিক আগদশ থানকগত
হইগব।
Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র সোংনিি সদগস্যর সম্মনত গ্রহি কনরগত হইগব।

সুপানরশকারী কর্তৃপগক্ষর সুপানরশক্রগ ।

কনণষ্ঠ নিব ৃাহী Kg©KZ©vর নিগে িগহ।

পনরচালক (প্রশাসি) মপ্রষণািীি/সরকারী Kg©KZ©v হইগল।
মচোরম্যাি, সদস্য ও নবভােীে প্রিািেণ স্ব-স্ব নিেন্ত্রণািীি Kg©KZ©v ও Kg©Pvixর
প্রনতস্বাক্ষরকারী Kg©KZ©v হইগবি।

২। পনরচালক (প্রশাসি)
৩। D×©Zb wbe©vnx I Z‡`va© Kg©KZ©v
৪। অন্যান্য Kg©KZ©v
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মচোরম্যাি
সোংনিি সদস্য
অনুগ াদিকরী নিকটত
D×©Zb Kg©KZ©v

ক্রন ক িোং
ক্ষ তার নববরিী
১
২
১৭.
িন নি প্রস্তাবঃ১৮.
চাকুরী বনহ প্রণেি সোংক্রান্তঃক) চাকুরী বনহ প্রস্তুত
খ) চাকুরী বনহ পরীক্ষা
ে) চাকুরী বনহ পরীক্ষা ও প্রনতস্বাক্ষর
১৯. প্রমশক্ষনৈর জৈয মনৈাৈয়ৈ প্রোৈীঃ(ক) ক্ষদশীয়ঃ১। Kg©KZ©v
২। Kg©Pvix

২০.

২১.
২২.

(খ) নিনেমশকীঃ১। Kg©KZ©v
২। Kg©Pvix
আইৈ মিষয়ক মিষয়ামেীঃক) আইি উপগদিা নিগোে/প্যাগিলভুক্ত
খ) মকাি নবষগে পিাgk© গ্রহি
ে) া লা দাগের/পনরচালিার জন্য আইি উপগদিা নিগোে
ঘ) প্যাগিল বনহর্ভৃত আইি উপগদিা হইগত পিাgk© গ্রহি বা
া লা পনরচালিার দানেত্ব প্রদাি।
আনুগতানষক অবসর জনিত সুনবিানদ, মপিশি ও অন্যান্য
সুনবিানদ প্রদাি।
বক এর োড়ী বরাদ্দঃক) ৫০ নকগলান টার এর গধ্য
খ) ৫০ নকগলান টার এর উগদ্ধৃ
ে) নবনভন্ন স্থাপিাে স্থািীেভাগব বরাদ্দকৃত োড়ী
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যাহার উপর প্রদত্ত/অনপৃত
৩
পনরচালক (প্রশাসি)

ন্তব্য
৪
প্রচনলত আইি ও নবনি ম াতাগবক।

সহকারী ব্যবস্থাপক (Kg©)
উপ-ব্যবস্থাপক (প্রঃ ও কঃ)
ব্যবস্থাপক (প্রশাসি)

মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)

মচোরম্যাি
মচোরম্যাি
মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)
মচোরম্যাি
মচোরম্যাি
মচোরম্যাি

পনরচালক (প্রশাসি)
মচোরম্যাি
স্থািীে নিেন্ত্রি Kg©KZ©v

প্রগোজিীে বাগজট সোংকুলািসহ সরকারী নবনি নবিাগির আগলাগক সোংনিি
নবভােীে/মকাষ প্রিাগির সুপানরশক্রগ ।
প্রগোজিীে বাগজট সোংকুলািসহ সরকারী নবনি নবিাগির আগলাগক সোংনিি
নবভােীে/মকাষ প্রিাগির সুপানরশক্রগ ।
প্রগোজিীে বাগজট সোংকুলািসহ সরকারী নবনি নবিাগির আগলাগক সোংনিি
সদস্য/নবভােীে প্রিাগির সুপানরশক্রগ ।
সরকারী িীনত ালা অনুযােী। সোংনিি নবভাে/মকাষ/শাখা সমূগহর চানহদার আগলাগক
প্যাগিলভুক্ত আইি উপগ্িার নিকট হইগত।
সোংনিি নবভাে/মকাষ/শাখা সমূগহর চানহদা ও পনরচালক (প্রশাসি) এর সুপানরগশর
আগলাগক।
মযৌনক্তকতাসহ সোংনিি নবভাে/মকাষ/শাখা সমূগহর চানহদা ও পনরচালক (প্রশাসি) এর
সুপানরশক্রগ ।
১। পনরচালক (প্রশাসি) এর সুপানরশ ও সদস্য (A_©) এর সম্মনতক্রগ ।
২। সোংনিি নবনি ম াতাগবক।
প্রগোজিীে চানহদাপত্র থানকগত হইগব এবোং me©মক্ষগত্র সরকারী নবনি ও বক এর নবনি
প্রগযাজে হইগব।
স্থািীে স্থাপিাে নিেনন্ত্রত এলাকার বানহগর োড়ী ব্যবহাগরর জন্য সোংনিি নবভােীে প্রিাি
বা পনরচালক (প্রশাসি) এর অনুগ াদি গ্রহি কনরগত হইগব।

ক্রন ক িোং
১
২৩.

ক্ষ তার নববরিী
২
কােজপত্র জব্দকরণঃক) কর্তৃপগক্ষর বানহগর মকাি দির কর্তৃক সম্পাদগির মক্ষগত্র
খ) আভেন্তরীি তদন্ত ও অন্যান্য নবষগে
ে) নিরীক্ষার জন্য

২৪.

শৃঙ্খলা ও আনপল নবনি অনুযােী শানস্তঃ-

২৫.

তদন্ত কন টি েঠি ও নবষেটি নিষ্পনত্ত করণঃ
ক) শৃঙ্খলা ও আনপল নবনি অনুসাগর কন টি েঠিঃ১। Kg©KZ©vেগণর মক্ষগত্র।
২। Kg©Pvixেগণর মক্ষগত্র।
খ) সািারি প্রশাসনিক তদন্তঃ১। কন টি‡Z মবাগর্ ৃর সদগস্যর অন্তভুৃনক্ত প্রগোজি হইগল।
২। অন্যান্য সকল মক্ষগত্র।
গ) কমমটির প্রমতনিেনৈর উপর মিষয়টি মৈষ্পমিকরণ
মচঠিপনত্রর ব াগান াগীঃক) ন্ত্রণালগের সনহত পত্রানদ মপ্ররণ।

২৬.

খ) কগকর বানহগরর সোংস্থার সনহত পত্রানদ মপ্ররণ।

ে) অভেন্তরীি মযাোগযাে ও তথ্যানদ আদাি প্রদাি।
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যাহার উপর প্রদত্ত/অনপৃত
৩

ন্তব্য
৪

মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)
সদস্য (A_©)
(প্রিাি নিরীক্ষা Kg©KZ©vি
সুপানরশক্রগ )
নিগোেকারী কর্তৃপক্ষ

----

মচোরম্যাি

গুরুদন্ড বা চাকুরী হইগত অপসারণ/অবসাি প্রদাগির মক্ষগত্র অবশ্য মচোরম্যাগির
অনু নত লইগত হইগব।

পনরচালক (প্রশাসি)

তদন্ত কন টিগক তানেদ পত্র প্রদাি ও অন্যান্য আনুসনেক তথ্যানদর নবষগে সোংনিি শাখা
প্রিাি সরাসনর মযাোগযাে কনরগত পানরগবি।
সোংনিি নবভােীে/মকাষ প্রিাগির তা ত/সুপানরশক্রগ

মচোরম্যাি
পনরচালক (প্রশাসি)
মচোরম্যাি

সোংনিি নবভােীে/মকাষ প্রিাগির তা ত/সুপানরশক্রগ
সোংনিি সদগস্যর তা ত/সুপানরশক্রগ

সরকারী নিগদ ৃশ ম াতগবক
পত্র
প্রাপগকর স য ৃাদা সম্পন্ন
Kg©KZ©v।
তগব নবভােীে প্রিাগির নিগে
িগহ।
স য ৃাদার Kg©KZ©v

উদ্ধৃতি কর্তৃপগক্ষর আগদশক্রগ শাখা প্রিাি/ গিািীত Kg©KZ©v সকল মযাোগযাে
কনরগত পানরগবি।

ক্রন ক িোং
১
২৭.

ক্ষ তার নববরিী
২
নবজ্ঞনি জারীঃক) কর্তৃপগক্ষর নিব ৃাহী নিগদ ৃশাবলী
খ) সািারি ছুটি, সরকারী নবজ্ঞনির অনুনলনপ এবোং সািারি
নবষোবলী।
ে) বন্দর পনরচালিা, আনথ ৃক ও অন্যান্য সোংনিি নবষগে
ঘ) মবাW© সভাে অনুগ ানদত নবষগে আগদশ জারী।

ন্তব্য
৪

পনরচালক (প্রশাসি)

মচোরম্যাি এর অনুগ াদিক্রগ । আগদগশর খসড়া পনরচালক (প্রশাসি) কর্তৃক
ৃ তৃা উহা স্বাক্ষর
অনুগ ানদত হইগল শাখা প্রিাি/পনরচালক (প্রশাসি) এর গিািীত ক ক
ৃক
পূব জারী কনরগত পানরগবি।

সোংনিি নবভাগের শাখা প্রিাি
সোংনিি সদস্য অথবা ক্ষ তা প্রাি
নবভােীে প্রিাি।
পনরচালক (প্রশাসি)

ময স স্ত নবভাগে সদস্য িাই, মসই স স্ত মক্ষগত্র মচোরম্যাি কর্তৃক ক্ষ তা প্রাি
নবভােীে প্রিাি।
পনরচালক (প্রশাসি) কর্তৃক খসড়া অনুগ ানদত হইগল পনরচালক (প্রশাসি) এর
গিািীত Kg©KZ©v/শাখা প্রিাি উহা জারী কনরগত পানরগবি।
ব্যাখ্যা সগন্তাষজিক িা হইগল Kg©KZ©vেগির মক্ষগত্র সদস্য ও Kg©Pvixমদর মক্ষগত্র
নবভােীে প্রিাগির অনুগ াদক্রগ উহা পরবতী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহগির জন্য প্রশাসি
ৃ তৃা
নবভাগে মপ্ররণ কনরগত হইগব অথবা নবষেটির ম নরট বুনিো নিেন্ত্রকারী ক ক
সোংনিি Kg©KZ©v ও Kg©Pvixমক সতK© কনরো নবষেটি নিষ্পনত্ত কনরগত পানরগবি।
সরকারী Kg©Pvix শৃঙ্খলা (নিেন ত/অধ্যাগদশ অনুপনস্থনত) ১৯৮২ অনুগেগদ।

২৮.

সািারণ মক্ষগত্র অিস্তি Kg©KZ©v ও Kg©Pvixর ব্যাখ্যা চাওো

নিেন্ত্রণকারী Kg©KZ©v

২৯.
৩০.

নবিা অনুগ ানতগত অনুপনস্থনতর জন্য মবতি স্থনেত/কZ©ি
দানেত্ব ও দানেত্ব ভাতা ঞ্জুরীঃক) উচ্চতর পগদ

নিেন্ত্রণ Kg©KZ©v
নিগোেকারী কর্তৃপক্ষ

Kg©KZ©vগত্রনি ক্ষেত্রে সোংনিি সদস্য এবোং Kg©Pvixর মক্ষগত্র সোংনিি নবভােীে প্রিাগির
সুপানরশক্রগ ।

খ) স পগদ (২১ নদগির উগদ্ধৃ) :ক) Kg©KZ©vর ক্ষেত্রে।

নিগোেকারী কর্তৃপক্ষ

খ) Kg©Pvixর ক্ষেত্রে।

নিগোেকারী কর্তৃপক্ষ

ে) সািারি মক্ষগত্র (২১ নদগির ক স গের জন্য)

নিেন্ত্রণকারী Kg©KZ©v

Kg©KZ©vগত্রনি ক্ষেত্রে সোংনিি সদস্য এবোং Kg©Pvixর মক্ষগত্র সোংনিি নবভােীে প্রিাগির
সুপানরশক্রগ ।
Kg©KZ©vগত্রনি ক্ষেত্রে সোংনিি সদস্য এবোং Kg©Pvixর মক্ষগত্র সোংনিি নবভােীে প্রিাগির
সুপানরশক্রগ ।
নবভােীে প্রিাগির সম্মনতক্রগ ।

৩১.

10

যাহার উপর প্রদত্ত/অনপৃত
৩

নপ, আর, এল এর আগদশ জারী

সহকারী ব্যবস্থাপক (Kg©)

নবনি অনুযােী।

