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৫.১ ভূধিকোাঃ
গণয োগোয োগ অধিদপ্তর তথ্য মন্ত্রণোলযের অিীন সরকোযরর মোঠ প যোযের একটি
প্রচোরমূলক প্রধতষ্ঠোন। বৃটিশ ভোরযত ১৯২৪ সোযল তৎকোলীন তথ্য ধবভোযগর
আওতোে পোবধলধসটি ধিপোর্যযমন্ট নোযম ককোলকোতোস্থ রোইর্োসয ধবধডিং-এ এই
ধবভোযগর কো যক্রম শুরু হে। ১৯৪৭ সোযল কদশ ধবভোযগর পর তৎকোলীন
পোধকস্তোন সরকোযরর তথ্য ও কবতোর মন্ত্রণোলযের অিীযন ধিড পোবধলধসটি,
ধনউজ, ধিল্ম প্রভৃ ধত শোখোসমূহ ধনযে পোবধলক ধরযলশনস িোইযরক্টযরর্ গঠিত
হে।
বোিংলোযদশ স্বোিীন হওেোর পর কদযশর তৃ ণমূল প যোযে গরীব ও ধনরক্ষর
জনগণযক ধশধক্ষত করোর মোিযযম উন্নেন কো যক্রযম উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করোর
ধবষেটি গুরুত্ব সহকোযর ধবযবচনো কযর ১৯৭২ সোযল তৎকোলীন পোধকস্তোন
আমযলর ধিড পোবধলধসটি (মোঠ প্রচোর), বোিংলোযদশ পধরষদ, জোতীে পুনগযঠন
সিংস্থো (ধবএনআর) এবিং মধহলো শোখোযক একধিত কযর ১৯৭২ সোযল ২রো
অযক্টোবর গণয োগোয োগ অধিদপ্তর প্রধতষ্ঠো করো হে।
গণয োগোয োগ অধিদপ্তরযক পুনগযঠিত করোে স্বোিীনতো-উওর বোিংলোযদযশর
সরকোর ও জনগযণর মোযে কসতু বন্ধ রচনোর গুরুত্বপূণয দোধেত্ব এ অধিদপ্তযরর
ওপর বতয োে। কজলো তথ্য অধিসসমূযহর মোিযযম তখন সরকোযরর গৃহীত
নীধতমোলো ও উন্নেন কমযসূধচর সোযথ্ জনগণযক সম্পৃক্ত করোর লযক্ষয দলমত
ধনধবযযশযষ স্থোনীে বুধদ্ধজীবী, ধশক্ষক, আইনজীবী ও রোজনীধতধবদযদর
ইসুযধভধিক ধবধভন্ন সভো, কসধমনোর ও আযলোচনো সভোে আমন্ত্রণ জোনোযনো
হযতো। এর িযল সরকোযরর সোযথ্ জনগযণর ধনধবড় সম্পকয গযড় উঠোর
সুয োগ সৃধি হে। পরবতীযত ১৯৮০ সোযল তৎকোলীন সরকোর বোিংলোযদশ
পধরষদ, কজলো তথ্য ককন্দ্র ও পোবধলক লোইযেরীযক গণয োগোয োগ অধিদপ্তর
কথ্যক পৃথ্ক কযর ক্রীড়ো ও সিংস্কৃ ধত মন্ত্রণোলযে নযস্ত কযর। ১৯৮৩ সোযল
এনোম কধমটি কতৃয ক গণয োগোয োগ অধিদপ্তরযক পুনধবযনযোস করো হে।
পরবতীযত সোযবক মহকুমোযক কজলোে রূপোন্তর করোর কপ্রধক্ষযত মহকুমো
জনসিংয োগ অধিসসমূহ কজলো তথ্য অধিযস রূপোন্তধরত হে। বতয মোযন ৬৪টি
কজলো তথ্য অধিস এবিং পোবযতয অঞ্চযলর ৪টি উপযজলোসহ কমোর্ ৬৮টি তথ্য
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অধিযসর মোিযযম এ অধিদপ্তযরর প্রচোর ও উদ্বুদ্ধকরণ কো যক্রম পধরচোধলত
হযে।

৫.২ জনবলাঃ

গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর মঞ্জুরীকৃ ত কমোর্ ১০২৫ টি পদ ধনযে জনবল কোঠোযমো
গঠিত। তন্মযিয প্রথ্ম কেণীর পদ ৮৪ টি, ধদ্বতীে কেণীর পদ ৯১ টি, তৃ তীে
কেণীর পদ ৫৮০ টি এবিং চতু থ্য কেণীর পদ ২৬৪ টি। অধিদপ্তযরর জনবল
কোঠোযমোর পূণয ধববরণ ধনযনোক্ত ছযক কদখোযনো হযলো।
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৫.৩

সোাংগঠধনক কোঠোযিো

কো যবণ্টন ঃঃ
গণয োগোয োগ অধিদপ্তর
১ সরকোযরর নীধতমোলো ও কো যক্রম শহযর এবিং পল্লী এলোকোে জনগযণর ধনকর্
. প্রচোর করো
২ কদযশর তৃ ণমূল প যোযে ধশক্ষো ও কৃ ধষ সম্প্রসোরণ কো যক্রম ও পধরবোর
. পধরকল্পনো ধবষেোধদর ওপর সভো-সমোযবযশর আযেোজন করো
৩ সরকোযরর নীধতমোলো সমবধলত ধলিযলর্,কপোটোর এবিং অনযোনয োবতীে
. প্রকোশনো ধবতরণ করো
৪ রোষ্ট্রপধত, প্রিোনমন্ত্রী, মন্ত্রী পধরষযদর সদসযবগয, অনযোনয ধবধশি বযধক্তবযগযর
. জনসভো, ধমটিিং,কনিোযরন্স এবিং জোতীে গুরুত্বপূণয অনুষ্ঠোনোধদযত ভোষণ
সরঞ্জোমোধদ সরবরোহ ও সহোপন করো
৫ পথ্ সভো, খন্ড সভো, গণসঙ্গীত ও ধসযনমো প্রদশযযনর মোিযযম মোঠ প যোযে
. আযেোজন করো

৮.
৯.
১০.
১১.

৬ পধরবোর পধরকল্পনো, স্বোক্ষরতো অধভ োন ইতযোধদর ওপর ভ্রোমযমোণ প্রচোর
. আযেোজন করো
৭ সরকোযরর নীধতমোলো ওপর জনমত ও প্রধতধক্রেো প্রধতযবদন উর্ধ্যতন
. কতৃয পযক্ষর ধনকর্ কপ্ররণ করো
িহোপধর
চোলক১০২৫

সরকোযরর গুরুত্বপূণয ধবষেোধদ তোৎক্ষধণকভোযব জনগযণর মযিয
ক োষণো করো
ধবধভন্ন দপ্তর/সিংসহো, সহোনীে কপ্রস, সিংবোদ দোতো ইতযোধদর সোযথ্
ক োগোয োগ করো
সহোনীে উন্নেনমূলক সিংবোদসমূহ খবযরর কোগযজ প্রকোযশর জনয
তথ্য অধিদপ্তর ও সিংবোদ সিংসহোর ধনকর্ কপ্ররণ করো
কদযশর ধসযনমো হলগুযলোযত প্রোমোণয চলধচ্চি ও সিংবোদ ধচি ধনেধমত
প্রদশযন ও করণ্ট আদোে করো

১২.

কদযশর ধবধভন্ন কধমউধনটি কসণ্টোর, সমবোে সধমধত ও অনযোনয
সমোজগঠনমূলক সহোযন হ্রোসকৃ ত মূযলয ও ধবনোমূযলয
করধিও/কর্ধলধভশন কসর্ ধবতরণ করো

১৩.

উঠোন ববঠক, কধমউধনটি সভো, ওধরযেযণ্টশন কমযশোলো, মতধবধনমে সভো ও মধহলো সমোযবযশর
আযেোজন করো

সদর দপ্তর
এষ্টোধিশযিণ্ট১৬১
িফাঃস্বল
জনবলএষ্টোধিশযিণ্ট ০৩
৮৬৪
১ মহোপধরচোলক
১ সোাঁর্-ধলধপকোর
১ এমএলএসএস
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পধরচোলক (প্রশোসন ও
অর্থ )

পধরচোলক
(কোধরগধর ও
প্রধশক্ষণ)
জনবল-০৩
১ পধরচোলক
১ সোাঁর্মুদ্রোক্ষধরক
১ এমএলএসএস

জনবল-০৩
১ পধরচোলক
১
সোাঁর্মুদ্রোক্ষধরক
১ এমএলএসএস
উপ-পধরচোলক (প্রশোসন ও
অর্থ )

জনবল-০৩
১ পধরচোলক
১ সোাঁর্মুদ্রোক্ষধরক
১ এমএলএসএস

উপ-পধরচোলক
(কোধরগধর ও
প্রধশক্ষণ)
জনবল-০৩
১ উপ-পধরচোলক
১ সোাঁর্মুদ্রোক্ষধরক
১ এমএলএসএস

উপপধরচোলক(িধহলো
ও সিন্বয়)
জনবল-০৩
১ উপ-পধরচোলক
১ অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
১ এমএলএসএস

উপ-পধরচোলক
(প্রচোর)

রক্ষণোযবক্ষণ শোখো-১

সাংগ্রহ শোখো

সিন্বয় শোখো

প্রচোর শোখো

জনবল-১৫
১ রক্ষণোযবক্ষণ
প্রযকৌশলী
২ সহকোরী রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক (ধিযিোমো)
১ উচ্চমোন
সহকোরী/প্রিোন সহকোরী
১ অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
২ মর্র কমকোধনক
২ িোেনোযমো কমকোধনক
১ এম এল সোযরিং

জনবল-০৯
১ সহকোরী
পধরচোলক
১ উচ্চমোন
সহকোরী/প্রিোন
সহকোরী
১ উচ্চমোন সহকোরী
২ অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
১ কটোর কীপোর
২ কটোর সহকোরী
১ এম এল এস এস

জনবল-০৪
১  সহকোরী
পধরচোলক
১  উচ্চমোন
সহকোরী/প্রিোন
সহকোরী
১  অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
১  এম এল এস এস

জনবল-০৫
১  সহকোরী
পধরচোলক
১  উচ্চমোন
সহকোরী
২  অধিস
সহকোরী কোমমুদ্রোক্ষধরক
১  এম এল এস
এস

জনবল-০৩
১ উপপধরচোলক
১
সোাঁর্মুদ্রোক্ষধরক
১ এমএলএসএস
প্রশোসন
শোখো
জনবল-২৪
১ প্রশোসধনক কমযকতয ো
১ উচ্চমোন সহকোরী/প্রিোন
সহকোরী
২ উচ্চমোন সহকোরী
৬ অধিস সহকোরী কোমমুদ্রোক্ষধরক
৪ ড্রোইভোর
১ কগযির্নোর অপোযরর্র
১ কিচপোস রোইিোর
১ এম এল এস এস
৪

পধরচোলক (প্রচোর,
সিন্বয়,িধহলো ও সঙ্গীত)
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িধহলো শোখো

জনবল-০৩
১ উপ-পধরচোলক
১ সোাঁর্মুদ্রোক্ষধরক
১ এমএলএসএস

তর্য ও

উপপধরচোলক
(সঙ্গীত)
জনবল-০৩
১ উপ-পধরচোলক
১ অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
১ এমএলএসএস
সঙ্গীত শোখো
জনবল-২৬
৩  সহকোরী
পধরচোলক
১২  উখবযতন
কন্ঠধশশল্পী
৩  বিংশী বোদক
১  অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
৩  কদোতোরী
৩  তবলচী
১  এম এল এস এস

এমএলএসএস/মোলী/সুইপোর
৩ প্রহরী

১
১
১
২

এম এল ড্রোইভোর
এম এল গ্রীজোর
এম এল খোলোসী
এম এল এস এস

ধহসোব শোখো
জনবল -০৮
১ সহকোরী ধহসোব রক্ষণ
অধিসোর
১ ধহসোব রক্ষক
১ উচচমোন সহকোরী কোমকযোধশেোর
৩ ধহসোব সহকোরী
১ কযোশ সরকোর
১এম এল এস এস

রক্ষণোযবক্ষণ শোখো
জনবল - ১৬
১ অধিওধভজুযেযল
প্রযকৌশলী
২ রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক
১ কর্কধনধশেোন কোমসোউন্ড করকয ধিট
১ সহকোরী রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক(নন ধিযিোমো)
১ অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
৭ সোউন্ড কমকোধনক
১ কোযপযণ্টোর
২ এম এল এস এস

ধবতরণ শোখো
জনবল-২০
১ সহকোরী
পধরচোলক
১ উচ্চমোন
সহকোরী/প্রিোন
সহকোরী
২ অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
৬ ধপএই অপোযরর্র
১ সোইন অপোযরর্র
৬ সহকোরী সোইন
অপোযরর্র
৩ এম এল এস এস
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জনবল - ০৪
১  সহকোরী
পধরচোলক
১  উচ্চমোন সহকোরী
১  অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
১  এম এল এস এস

ডকুযিযণ্টশন
শোখো
জনবল-০৩
১  তথ্য ও
িকুযমযণ্টশন
অধিসোর
১  অধিস
সহকোরী কোমমুদ্রোক্ষধরক
১  এম এল এস
এস

ক্রধিক
িোঠ প্রচোর অধফস
- ৬৮। অধফস-১১ জনবল
কযোটোগরী-১ অধফস-২৬ জনবল-৪১৬
কযোটোগরী-৩
পযদর নোি
িঞ্জুরী
নাং
জজলো অধফস -১১০
জজলো অধফস
জজলো অধফস
কৃত পদ
জজলো অধফস
১  উপ-পধরচোলক
১ ধসধনের
১ তথ্য অধিসোর
জজলো
অধফস
উপযজলো
অধফসতথ্য অধিসোর
১.
মহোপধরচোলক ১ ধসধনের তথ্য১অধিসোর
২১ তথ্য
সহকোরী
তথ্য
২ সহকোরী
অধিসোর
২ সহকোরী তথ্য২.অধিসোর
অধিসোর
১ সহকোরী
তথ্য তথ্য
অধিসোর
পধরচোলক
১ সহকোরী তথ্য৩অধিসোর
অধিসোর
১

উচ্চমোন
সহকোরী
১

উচ্চমোন
সহকোরী
১ অধিস সহকোরী
১ অধিস সহকোরী কোম৩.
উপ-পধরচোলক১ অধিস সহকোরী
১১ কোম১  উচ্চমোন
সহকোরী মুদ্রোক্ষধরক
২ অধিস সহকোরী কোম২ অধিস সহকোরী
কোম-মু
দ্রোক্ষধরক
মুদ্রোক্ষধরক
৪. কোমধসধনের তথ্য অধিসোর
১৪
২  অধিস
োক্ষধরক
মুদ্রোক্ষধরক
১
ক োষক সহকোরী কোম-১ কমুদ্রোষক
১ ক োষক
৫.
তথ্য ও িকুযমযণ্টশন
১
মু
দ্র
োক্ষধরক
১

ক
োষক
১

ক
োষক
১ সোইন অপোযরর্র
১ সোইন অপোযরর্র
১ সোইন অপোযরর্র
অধিসোর
১ ড্রোইভোর
ক োষক
১

সোইন
অপোযরর্র
১

সোইন
অপোযরর্র
১ ড্রোইভোর
১ ড্রোইভোর ১
৬.
রক্ষণোযবক্ষণ প্রযকৌশলী
সোইন অপোযরর্র
১ ড্রোইভোর
১ ড্রোইভোর ৭.
২১ এধপএই
অপোযরর্র ২ এধপএই
অপোযরর্র
২ এধপএই অপোযরর্র
সহকোরী পধরচোলক
৮
ড্রোইভোর
১ এল
এধপএই
অপোযরর্র
৩ এধপএই অপোযরর্র
২১ এম
এল এস এস
২ এম
এস এস
২

এম
এল
এস
এস
৮.
অধিও ধভজুযেযল
১
৩ প্রহরী
এধপএই অপোযরর্র ১ প্রহরী
৩ এম এল এস এস
৩ এম এল এস এস প্রযকৌশলী
১
১ প্রহরী
৩

এম
এল
এস
এস
১

প্রহরী
১

প্রহরী
১০ ১০=১০০
১০ ১=৩০
৯.
তথ্য অধিসোর ১১ ৩=৩৩ ৪৪
১  প্রহরী
১৬ ১১=১৭৬
১৬ ৯=১৪৪
কমোর্ প্রথ্ম কেণী
৮৪
১৬ ৬=৯৬
ধদ্বতীে কেণী
৯১
তৃ তীে কেণী
৫৮৬
চতু থ্য কেণী
২৬৪
১০২৫
সবথ যিোট
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কযোটোগরী -২ অধফস-৩১ জনবল -৩৩৮
জজলো অধফস
উপযজলো অধফস
১ তথ্য অধিসোর
১ সহকোরী তথ্য অধিসোর
১ সহকোরী তথ্য অধিসোর ১ অধিস সহকোরী কোম১ অধিস সহকোরী কোমমুদ্রোক্ষধরক
মুদ্রোক্ষধরক
১ ক োষক
১ ক োষক
১ সোইন অপোযরর্র
১ সোইন অপোযরর্র
১ ড্রোইভোর
১ ড্রোইভোর
২ এধপএই অপোযরর্র
২ এধপএই অপোযরর্র
২ এম এল এস এস
২ এম এল এস এস
১ প্রহরী
১ প্রহরী
১০ ৩=৩০
১১ ২৫=২৭৫

অধফযসর অ

ধবদযমোন
১
১

কোর
 মোইযক্রোব
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৫.৪ অধিদপ্তযরর কিথ কোন্ডাঃ
তৃ ণমূল প যোে গণয োগোয োগ অধিদপ্তর কোজ কযর থ্োযক। এ অধিদপ্তর
উন্নেনমূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ কমযসূধচ আন্তঃবযধক্তক ক োগোয োযগর মোিযযম জনগযণর
গঠনমূলক মতোমত ও প্রধতধক্রেোযক সরকোযরর কোযছ কপৌাঁযছ কদে ।
গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর উদ্বুদ্ধকরণ কমযসূধচর মযিয ভ্রোমযমোন চলধচ্চি প্রদশযনী,
উন্নেনমূলক গণসিংগীত পধরযবশন, সড়ক প্রচোর, সভো/আযলোচনো সভো, কমযশোলো,
পথ্সভো, কসধমনোর আযেোজন, মধহলো সমোযবশ আযেোজন, কপোটোর, ধলিযলর্, প্রচোর
পুধস্তকো ধবতরণ উযল্লখয োগয। এইসব উদ্বুদ্ধকরণ প্রচোর কমযসূচী ছোড়োও গণয োগোয োগ
অধিদপ্তর ধবধভন্ন উন্নেন প্রকল্প বোস্তবোেন এবিং ধবযশষ ধদবস ও সরকোধর কমযসূধচ
উপলযক্ষ ধবযশষ কমযসূচী গ্রহণ ও বোস্তবোেন কযর থ্োযক।

৫.৫ হোলনোগোদ কিথ বণ্টন (চোটথোর

অব ধডউটিজ)

িহোপধরচোলকাঃ
দপ্তযরর প্রিোন ধহযসযব দোধেত্ব পোলন করযবন এবিং সোধবযক
প্রশোসযনর জনয দোধেত্বশীল থ্োকযবন;
দপ্তযরর কোধরগধর ধবষে ও নীধত প্রণেযনর বযোপোযর
প্রশোসধনক মন্ত্রণোলযের পরোমশযদোতো ধহযসযব কোজ করযবন;
ধনিযোধরত বোযজযর্র আওতোে দপ্তযরর প্রিোন ধহসোবরক্ষণ
কমযকতয ো ধহযসযব কোজ করযবন;
ধবধভন্ন সমযে সরকোযরর জোধরকৃ ত
োবতীে আইন,
অিযোযদশ, ধবধি ও ধনেমকোনুন এবিং ধনযদয শ কো যকর করো
দপ্তযরর প্রশোসধনক কো যোবলীর জনয দোধেত্বশীল থ্োকযবন;
দপ্তযরর কো যক্রম সুষ্ঠুভোযব সম্পোদন ও শৃিংখলোর জনয
দোধেত্বশীল থ্োকযবন;
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মোঠপ যোযে কমযরত কমযকতয ো/কমযচোরীযদর কো যোবলী
পধরচোলনোর প্রযেোজনীে ধনযদয শনো প্রদোন করযবন এবিং
তোযদর কো যোবলী ধনেন্ত্রণ ও সোধবযক তত্ত্বোবিোযনর বযবস্থো
করযবন;
প্রথ্ম কেণীর কমযকতয োযদর বদধল পদোেন বযতীত প্রচধলত
ধবধি অনু োেী ২ে কেণীর কমযকতয ো এবিং তৃ তীে ও চতু থ্য
কেণীর কমযচোরীযদর ধনযেোগ, বদলী ও পযদোন্নধতর বযোপোযর
দোধেত্বশীল থ্োকযবন;
দোপ্তধরক কোযজ গধতশীলতো ও দক্ষতো বৃধদ্ধর উযেযশয অিীনস্ত
কমযকতয োযদর সযবযোচ্চ পধরমোযণ ক্ষমতো অপযণ করযবন এবিং এ
বযোপোযর সুস্পি ধনযদয শ জোধর করযবন। এই ক্ষমতো অপযযণর
জনয ধতধন দোধেত্বশীল থ্োকযবন;
দপ্তযরর সোধবযক কো যোবলী ধনেন্ত্রণ ও তত্ত্বোবিোন করযবন;
ধতধন দপ্তযরর প্রধতধনধিত্বকোরী। তযব ক খোযন বযধক্তগতভোযব
প্রধতধনধিত্ব করো সম্ভব নে, কসখোযন তোাঁর পক্ষ কথ্যক উপ ুক্ত
প্রধতধনধি কপ্ররণ করযবন;
দপ্তযরর কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর অধজযত ছু টি মঞ্জুর করযবন;
ধনষ্পধির অযপক্ষোে কপধন্ডিং ককসগুযলো প যোযলোচনোর জনয
ধতধন অিীনস্থ সকল অধিসোযরর সিংযগ মোযস অন্তত একবোর
ববঠযক ধমধলত হযবন;
বোধষযক পধরদশযন ছোড়োও অন্তত একবোর ধনজ অধিস এবিং
সমে সমে মোঠ প যোযের অধিসসমূহ পধরদশযন করযবন;
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প্রযেোজন অনু োেী কমযকতয োযদর মযিয কোজ/দোধেত্ব বণ্টন
করযবন;
সদর দপ্তর ও মোঠ প যোযের অধিসসমূযহর ধবধভন্ন উদ্বুদ্ধকরণ
কমযসূধচর মোিযযম
জনগণযক সরকোযরর সোধবযক উন্নেন
কমযকোযন্ড উদ্বুদ্ধকরযণর ধবষেটি ধনধিত
করযবন;
দপ্তযরর থ্ো থ্ ধনরোপিো ধবিোযনর বযোপোযর দোধেত্বশীল
থ্োকযবন;
দপ্তযরর সকল ইউধনর্ কতৃয ক ভোষণ ন্ত্র ও ধসযনমো কশো
সম্পধকয ত ন্ত্রপোধত সরবরোহ ধনধিত করযবন;
সকল প্রকোর রোষ্ট্রীে অনুষ্ঠোন, গুরুত্বপূণয জোতীে সভোসমূহ,
বঙ্গভবন, প্রিোনমন্ত্রীর কো যোলযের সকল সযেলন/অনুষ্ঠোযন
ভোষণ ন্ত্র সরবরোহ ধনধিত করযবন;
তোাঁর অিীনস্থ কমযকতয োযদর কপশোগত ও দোপ্তধরক কোযজর
উপয োগী কযর প্রধশধক্ষত কযর গযড় তু লযবন;
সরকোর কতৃয ক প্রদি অনয ক -ককোন দোধেত্ব
পোলন করযবন।

থ্ো থ্ভোযব

পধরচোলক (প্রশোসন ও অর্থ )ঃাঃ
দপ্তযরর কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর ধনযেোগ, বদলী, প্রধশক্ষণ,
পযদোন্নধত এবিং শৃিংখলো ধবধভন্ন পযদর ধনযেোগধবধি বতধর ও
প যোযলোচনো, অধজযত ছু টি ও কপনশযনর ধবষযে বযবস্থো গ্রহণ
করযবন;
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দপ্তযরর অিীন সকল নন-কগযজযর্ি কমযচোরীর চোকুধরবধহ
সিংরক্ষযণর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
সদর দপ্তরসহ কজলো ও উপযজলো প যোযের সকল অধিযসর
োবতীে আসবোবপি ও
অধিস সরঞ্জোম ক্রে করোর
প্রযেোজনীে বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
সদর দপ্তরসহ মোঠ প যোযের অধিসসমূযহর জনয আবোসযনর
বযবস্থো করযবন;
দপ্তযরর সকল নন-কগযজযর্ি কমযচোরীর পযদোন্নধত, দক্ষতোসীমো
অধতক্রম, র্োইমযস্কল ধসযলকশন কগ্রি প্রদোযনর বযবস্থো গ্রহণ
করযবন;
দপ্তযরর ড্রোইভোর, চতু থ্য কেণীর কমযচোরীযদর কপোশোক-পধরেদ
সরবরোযহর ধবষেটি ধনধিত করযবন;
সকল কমযকতয ো ও কমযচোরীর বোধষযক কগোপনীে প্রধতযবদন
সিংগ্রহ, সিংরক্ষণ এবিং প্রযেোজন অনু োেী মন্ত্রণোলযে অগ্রগোমী
করযবন;
ধবধভন্ন সরকোধর ও কবসরকোধর এবিং মোঠ প যোযের অধিস
কথ্যক প্রোপ্ত এবিং কপ্রধরতবয ধচঠিপি তত্ত্বোবিোন করযবন;
অধিস-শৃিংখলোমূলক বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
দপ্তযরর বোধষযক বোযজর্, সিংযশোধিত বোযজর্ প্রণেন, বোযজর্
সিংগ্রহ, বণ্টন এবিং বযযের ধহসোব সিংরক্ষযণর বযবস্থো গ্রহণ
করযবন;
বোযজর্ বযযের অধির্ সম্পন্ন করযবন এবিং অধির্ আপধি
ধনষ্পধির বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
সদর দপ্তরসহ কজলো/উপযজলো অধিযসর কমযকতয ো ও
কমযচোরীযদর োবতীে স্থোনীে ও ববযদধশক প্রধশক্ষযণর বযবস্থো
গ্রহণ ও প্রধক্রেোকরণ করযবন;
কসবোখোযতর বরোে ও বযে ধনেন্ত্রযণর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
মহোপধরচোলক কতৃয ক প্রদি ক -ককোন দোধেত্ব পোলন করযবন।
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পধরচোলক (কোধরগধর ও প্রধশক্ষণ)ঃাঃ
দপ্তযরর োবতীে োনবোহন ও ন্ত্রপোধত/ ন্ত্রোিংশ সিংগ্রহ,
সিংরক্ষণ ও তদোরধকর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
দপ্তযরর ককন্দ্রীে কটোযর রধক্ষত োবতীে ন্ত্রপোধত ও খুচরো
ন্ত্রোিংযশর সিংরক্ষণ, তত্ত্বোবিোন ও ধবতরযণর বযবস্থো করযবন;
অধিদপ্তযরর ক্রেসিংক্রোন্ত ক্রেকধমটির সভোে সভোপধতত্ব
করযবন;
কোধরগধর শোখোর সকল কমযকতয ো ও কমযচোরীর কোজ-কময
তত্ত্বোবিোন করযবন;
ঢোকো ও ঢোকোর বোইযর অনুধষ্ঠতবয জোতীে গুরুত্বপূণয
অনুষ্ঠোনসমূযহর ধপএই কভোযরযজর ধবষযে সোধবযক সমন্বে ও
তত্ত্বোবিোন করযবন;
কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর স্থোনীে ধভধিযত কোধরগধর
প্রধশক্ষযণর বযবসহো গ্রহণ করযবন;
মহোপধরচোলক কতৃয ক প্রদি ক -ককোন দোধেত্ব পোলন করযবন ।

পধরচোলক (প্রচোর ও সিন্বয়)ঃাঃ

কদশবযোপী মোঠ প োয যে পধরচোধলত সরকোযরর সোধবযক
উন্নেন কমযকোন্ডসহ সকল অনুষ্ঠোযনর প্রচোর
কো যক্রযমর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
মোঠ প যোযে কমযরত সকল উপ-পধরচোলক/ধসধনের
তথ্য অধিসোর/তথ্য অধিসোযরর প্রচোর কো যক্রযমর
তদোরধক, পরোমশয প্রদোন ও সমন্বে সোিন করযবন;
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মোঠ
প যোযে
কমযরত
উপ-পধরচোলক/তথ্য
অধিসোরযদর অধগ্রম ভ্রমণসূধচ ও ভ্রমণভোতো ধবল
অনুযমোদন ও পোযশর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
সরকোযরর চোধহদো অনু োেী মোঠ প যোযে জরুধর ও
তোৎক্ষধণক প্রচোর কো যক্রযমর ধনযদয শনো, তদোরধক ও
সমন্বে সোিন করযবন;
প্রচোর কো যক্রযমর প্রধতযবদন, জনমত ও প্রধতধক্রেো
সিংগ্রহ এবিং থ্ো থ্ কতৃয পক্ষযক তো অবধহত করযবন;
ভ্রোমযমোণ প্রোমোণয চলধচ্চি ও সিংবোদধচি প্রদশযনী,
ধসযনমো হযল সিংবোদধচি/প্রোমোণয চলধচ্চি/ধচি প্রদশযন ও
করন্টোল সিংগ্রযহর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
স্বোিীনতো ও জোতীে ধদবস, ধবজে ধদবসসহ ধবধভন্ন
জোতীে গুরুত্বপূণয ধদবযস উন্মুক্ত স্থোকন ভ্রোমযমোণ
চলধচ্চি প্রদশযনী ও কপ্রক্ষোগৃযহ প্রোমোণযধচি প্রদশযযনর
বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
সরকোযরর ধনকর্ কপ্ররণ করোর জনয দপ্তযরর োবতীে
সোপ্তোধহক, পোধক্ষক, মোধসক, বিমোধসক, অিযবোধষযক,
বোধষক প্রধতযবদন প্রণেন ও ধবতরযণর বযবস্থো
করযবন;
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চলধচ্চি ও প্রকোশনো অধিদপ্তরসহ সরকোযরর
ধবধভন্ন দপ্তর হযত প্রোপ্ত প্রচোর-সোমগ্রী (ধপ্রন্ট, অধিওধভজুযেোল) সিংগ্রহ ও ধবতরযণর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
কদশবযোপী
উদ্বুদ্ধকরণ/কদশোত্মযবোিক/কলোকসিংগীত
অনুষ্ঠোন আযেোজযনর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
কজলো পধরক্রমো ও অধিদপ্তযরর সোধবযক কো যক্রযমর
প্রধতযবদন প্রণেন করযবন;
সরকোধর আযলোকধচি ও কপোটোর প্রদশযনীর বযবস্থো
গ্রহণ করযবন;
প্রচোর-সিংধিি উন্নেন প্রকল্প প্রণেন ও বোস্তবোেযনর
উযদযোগ কনযবন;
কদশবযোপী
উন্নেনমূলক/গণউদ্বুদ্ধকরণ
ধবষেক
কসধমনোর, ধসযম্পোধজেোম, মধহলো সমোযবশ, আযলোচনো
সভো, রঃ োলী আযেোজন, ওধরযেযন্টশন কমযসূধচ
ইতযোধদর আযেোজন করযবন;
প্রচোর-সিংক্রোন্ত ও আন্তঃদপ্তর সভো অনুষ্ঠোযনর বযবস্থো
গ্রহণ করযবন;
ধবষেধভধিক কথ্োমোলো, কিোগোন, বযোনোর, কিটু ন,
কপোটোর, টীকোর ইতযোধদ রচনো/ধলখন ও কদশবযোপী
প্রচোযরর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
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মোঠ প যোযের ধবষেধভধিক কমৌধলক তথ্য সিংগ্রহ, সিংরক্ষণ ও ধবতরযণর
বযবস্থো করযবন;

মধহলো ও ধশশুযদর উন্নেন প্রকল্প সিংক্রোন্ত কমযসূধচ
প্রণেন ও বোস্তবোেন করযবন;
কজলো-উপযজলোর ধবধভন্ন উন্নেন কমযকোযন্ডর ওপর
সধচি ধরযপোর্য, ধনবন্ধ, সিংবোদ প্রধতযবদন সিংগ্রহ ও
প্রকোশ/প্রচোযরর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
কজলো তথ্য অধিযস কমযরত উপ-পধরচোলক/ধসধনের
তথ্য অধিসোর/তথ্য অধিসোর/ ভোরপ্রোপ্ত তথ্য
অধিসোরযদর বোধষযক কগোপনীে প্রধতযবদন বতধরর
ধবষযে ধরযপোটিযিং অধিসোযরর দোধেত্ব পোলন করযবন;
মহোপধরচোলক কতৃয ক প্রদি অনয ক -ককোন দোধেত্ব
পোলন করযবন।
উপ-পধরচোলক (প্রশোসন ও অর্থ )ঃাঃ
কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর কজযষ্ঠতো তোধলকো প্রণেযনর
ধবষে প্রধক্রেোকরণ;
অধিদপ্তযরর ধবধভন্ন পযদর ধনযেোগধবধি বতধর,
সিংযশোিন, প যোযলোচনো ও প্রধক্রেোকরণ;
কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর র্োইম কস্কল ও ধসযলকশন
কগ্রি, ধসধনের কস্কল, ধবভোগীে পরীক্ষো ইতযোধদ ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ;
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কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর কপনশন সিংক্রোন্ত োবতীে
ধবষেসমূহ প্রধক্রেোকরণ;
কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর দক্ষতোসীমো অধতক্রযমর
ধবষেসমূহ প্রধক্রেোকরণ;
সদর দপ্তরসহ মোঠ প যোযের অধিসসমূযহর বোধড়ভোড়ো
কনেোর জনয প্রোপ্ত প্রস্তোব পরীক্ষো-ধনরীক্ষোকরণ;
অধিদপ্তযরর সকল কমযকতয ো ও কমযচোরীর শৃঙ্খলো ও
আপীল সিংক্রোন্ত ধবষযে বযবস্থো গ্রহণ;
অধিযসর সোধবযক ধনরোপিো বযবস্থো গ্রহণ;
কমযকতয ো/কমযচোরীযদর প্রধশক্ষণ ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
কমযকতয ো/কমযচোরীযদর
োবতীে অধগ্রম ঋযণর
(গৃহধনমযোণ/গৃহযমরোমত/মর্র
কোর/মর্র
সোইযকল/(ধজধপএি সহ) ধবষে প্রধক্রেোকরণ;
সমন্বে সভো আহবোন ও সভোে গৃহীত ধসদ্ধোন্তসমূহ
বোস্তবোেযনর লযক্ষয প্রযতযক শোখোর সিংযগ সমন্বে
করযবন;
অধিদপ্তযরর বোধষযক বোযজর্/সিংযশোধিত কোযজর্
প্রণেন, বোযজর্ বরোযের প্রস্তোব উত্থোপন এবিং বোযজর্,
ধবভোজন/ধবতরণ প্রধক্রেোকরণ;
অধিদপ্তযরর সদর দপ্তযর এবিং কজলো তথ্য
অধিসসমূযহর অধির্ আপধি সিংক্রোন্ত োবতীে ধবষযে
জবোব প্রদোযনর ধবষে প্রধক্রেোকরণ;
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কমযকতয ো/কমযচোরীযদর কবতন ববষময দূরীকরযণর
ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
সদর দপ্তরসহ সকল কগযজযর্ি ও নন-কগযজযর্ি
কমযকতয ো/কমযচোরীর সবযপ্রকোর ছু টি মঞ্জুযরর ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ;
আনুষিংধগক দ্রবযোধদ ক্রযের ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
অধিস কটশনোরী সিংগ্রহ ও ধবতরযণর বযবস্থো করণ;
কমযকতয ো/কমযচোরীযদর প্রধশক্ষণ ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।
উপ-পধরচোলক (কোধরগধর)ঃাঃ
রোজিোনী ঢোকো ও কদযশর ধবধভন্ন স্থোযন সরকোধর
গুরুত্বপূণ/য অধত-গুরুত্বপূণ/য জনসভো/ সমোযবযশ ধপ, এ,
ই, কভোযরযজর বযবস্থো গ্রহণ;
ধপ, এ, ই, কভোযরজ ও ভ্রোমযমোণ ধসযনমো
ইউধনর্সমূযহর কোধরগধর কো যোবলী সম্পযকয প্রধতযবদন
সিংগ্রহ ও উপস্থোপন;
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অধিদপ্তযরর ককন্দ্রীে কটোযর সিংগৃহীত কোধরগধর
ন্ত্রপোধত/ ন্ত্রোিংশ প্রভৃ ধতর ধনেধমত পধরদশযন/মোধসক
প্রধতযবদন কপশ এবিং বোধষযক টক ইনযভধি করোর
দোধেত্ব পোলন;
ধপ, এ, ই, কভোযরজ সিংক্রোন্ত সরকোযরর ধবধভন্ন
দপ্তর/ধবভোগ/মন্ত্রণোলযে অনুধষ্ঠত সভোে ক োগদোন, এ
সিংক্রোন্ত পধরদশযন এবিং কভোযরযজর জনয প্রযেোজনীে
অপোযরর্র এবিং ন্ত্রপোধত সরবরোযহর বযবস্থো গ্রহণ;
সদর দপ্তযর কমযরত কোধরগধর শোখোর (ধপ, এ, ই, ও
ধসযনমো শোখো) বদনধিন কো যোবলী তদোরধক ও
তত্ত্বোবিোন করো;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।
উপ-পধরচোলক (প্রচোর)ঃাঃ
কদশবযোপী মোঠ প োয যে সরকোধর উন্নেন কমযকোন্ডসহ
সকল অনুষ্ঠোযনর প্রচোর কো যক্রযমর প্রধক্রেোকরণ;
মোঠ প যোযের উপ-পধরচোলক/তথ্য অধিসোরযদর
অধগ্রম ভ্রমণসূধচ ও ভ্রমণভোতোর ধবল অনুযমোদযনর
ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
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সরকোযরর চোধহদো অনু োেী জরুধর ও তোৎক্ষধণক
প্রচোর কো যক্রম সিংক্রোন্ত ধনযদয শোবলী বোস্তবোেযনর
ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
জনমত ও প্রধতধক্রেো এবিং ধবধভন্ন প্রচোর প্রধতযবদন
সিংগ্রহ ও সমন্বযের বযবস্থো গ্রহণ;
ভ্রোমযমোণ প্রোমোণয চলধচ্চি প্রদশযনী, ধসযনমো হযল
সিংবোদধচি/প্রোমোণযধচি প্রদশযন ও করণ্টোল সিংগ্রযহর
ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
ধবধভন্ন জোতীে গুরুত্বপূণয ধদবযস কদশবযোপী উন্মুক্ত
স্থোযন ও কপ্রক্ষোগৃযহ প্রোমোণয/সিংবোদ ধচি প্রদশযযনর
ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
ধি, এি, ধপ, সহ ধবধভন্ন সরকোধর সিংস্থো কথ্যক প্রচোর
সোমগ্রী সিংগ্রহ ও ধবতরযণর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
জোতীে ও আন্তজযোধতক শীষয সযেলন, সযেলন ও
ববঠক সম্পযকয দোধেত্ব পোলযনর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
তথ্য মন্ত্রণোলে সম্পধকয ত সিংসদীে স্থোেী কধমটির
ববঠক সিংক্রোন্ত দোধেত্ব পোলন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
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উপ-পধরচোলক (িধহলো ও সিন্বয়)ঃাঃ
মধহলোযদর আথ্য-সোমোধজক উন্নেন ধবষেধভধিক
কথ্োমোলো, কিোগোন ইতযোধদ প্রণেন ও কদশবযোপী তো
প্রচোযরর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
কদশবযোপী উন্নেন ও গণউদ্বুদ্ধকরণ কসধমনোর,
ধসযম্পোধজেোম, মধহলো সমোযবশ, আযলোচনো সভো
প্রভৃ ধত অনুষ্ঠোন আযেোজযনর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
মধহলো ও ধশশুযদর উন্নেযন প্রচোর সিংক্রোন্ত কমযসূধচ
প্রণেন ও বোস্তবোেযনর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
মধহলোযদর উদ্বুদ্ধ করোর লযক্ষয মোঠ প যোযে কমযরত
কমযকতয োযদর
সহোেতোে
বধস্ত অঞ্চলসহ কদযশর ধবধভন্ন স্থোযন মধহলো সমোযবশ
আযেোজযনর বযবস্থো গ্রহণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।
৩৬
উপ-পধরচোলক (সাংগীত)ঃাঃ
সরকোযরর ধবধভন্ন উন্নেন কো যক্রযমর ওপর ধভধি
কযর তথ্য-ধশক্ষো ও উদ্বুদ্ধকরণ সিংগীত রচনো ও
সুরোযরোপ;
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সিংগীত শোখোর ধশল্পীযদর কদযশর প্রধতটি কজলোে প্রতযন্ত
অঞ্চযল সিংগীত অনুষ্ঠোন আযেোজযনর জনয অনুষ্ঠোন
পধরকল্পনো ও কমযসূধচ প্রণেন;
সিংগীত শোখোর ধশল্পীযদর সিংগীত ধশক্ষো, ধরহোযসযল ও
সিংগীত সিংক্রোন্ত প্রধশক্ষযণর ধবষযে বযবস্থো গ্রহণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
সহকোরী পধরচোলক (প্রচোর)ঃাঃ
সরকোধর প্রচোর-সিংধিি উন্নেন প্রকল্প প্রণেন ও
বোস্তবোেযনর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
কজলো/উপযজলোে ধবধভন্ন উন্নেন কমযকোযন্ডর ওপর
সধচি ধরযপোর্য, ধনবন্ধ, সিংবোদ প্রধতযবদন সিংগ্রহ
প্রকোশ/প্রচোর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
জোতীে ও স্থোনীে সরকোর ধনবযোচন ধবষেক প্রচোর
কো যক্রম প্রণেন, ধনবযোচনী প্রচোযরর বোযজর্ বতধরর
ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর উন্নেন প্রকল্প/কো যক্রম ও
অথ্য বরোেসিংক্রোন্ত ধবষেোধদ প্রধক্রেোকরণ;
ধবধভন্ন ধবষযে গঠিত র্োস্কযিোসয কধমটির চোধহদো
মোধিক তথ্য সিংগ্রহ ও সরবরোহ করণ;
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জোতীে জনসিংখযো ও অনযোনয নীধত সিংক্রোন্ত ধবধভন্ন
তথ্যোবলী সিংগ্রহ ও ধবতরণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।

সহকোরী পধরচোলক (িধহলো)ঃাঃ
মধহলো সমোজযক সরকোযরর উন্নেন কো
অধিকতর
সম্পৃক্ত
করোর
আন্তঃবযধক্তক ক োগোয োগ এবিং কদযশর ধবধভন্ন
অবধস্থত মধহলো সিংগঠন/ প্রধতষ্ঠোনগুযলোর
ক োগোয োগ বৃধদ্ধর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;

য যম
ক্র
লযক্ষয
স্থোযন
সিংযগ

মধহলো সমোজযক পুধি, ধশশুস্বোস্থয পধরচ যো, পধরকধল্পত
পধরবোর, কুটির ধশল্প, পশুপোলন, বৃক্ষযরোপণ,
গৃহধভধিক কক্ষত-খোমোর বতধর সম্পযকয সযচতন করোর
ধবষযে পধরকল্পনো ও কমযসূধচ প্রণেযনর ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ;
কদযশর মধহলো (মো ও ধশশু) সমোযজর সোধবযক উন্নেযনর
লযক্ষয সরকোর ক সমস্ত পদযক্ষপ গ্রহণ কযরযছ, জোতীে
সিংসযদ এ ধবষযে ক সমস্ত আইন পোশ হযেযছ, কস
সম্পধকয ত ধবষযে সবযযশষ তথ্য সিংগ্রহ এবিং ধবতরণ;
নোরী ধন যোতন, ক ৌতু ক প্রথ্ো ও বোলযধববোহ
ধনযরোিকযল্প জনমত সিংগঠযনর প্রচোরোধভ োন
প্রধক্রেোকরণ;
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মধহলোযদর উঠোন ববঠক সিংক্রোন্ত কমযসূধচ প্রণেযনর
ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
মধহলোযদর জনয কসধমনোর, ধসযম্পোধজেোম ও খন্ড
সমোযবযশর বযবস্থো গ্রহণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।

সহকোরী পধরচোলক (সিন্বয়)ঃাঃ
কজলো তথ্য অধিসসমূহ কথ্যক প্রোপ্ত পোধক্ষক/মোধসক
প্রধতযবদন,
চলধচ্চি
প্রদশযন/ধপএই
কভোযরজ/কথ্োমোলো/খন্ড সমোযবশ/পথ্ প্রচোর/সিংগীত
প্রচোর/মধহলো সমোযবশ/উঠোন ববঠক প্রভৃ ধত প্রচোর
সিংক্রোন্ত প্রধতযবদন সিংগ্রহ, সমন্বে ও কতৃয পযক্ষর ধনকর্
ধিিবযোক প্রদোযনর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
কজলো তথ্য অধিসসমূহ কথ্যক প্রোপ্ত জনমত প্রধতধক্রেো
প্রধতযবদন সিংগ্রহ, সমন্বে ও
কতৃয পযক্ষর ধনকর্
ধিিবযোক প্রদোন;
অধিদপ্তযরর সিংগৃহীত সরকোধর কগযজর্, প্রচোর-পুধস্তকো,
সিংবোদপি-সোমধেকী, কপ্রসধিধপিং, সরকোধর অধিস
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বযবস্থোপনো, আধথ্যক এবিং শৃঙ্খলো ও আপীল সিংক্রোন্ত
সরকোধর ধবধি-ধবিোন/বইপি সিংগ্রহ ও সিংরক্ষণ;
আযলোকধচি
প্রধক্রেোকরণ;

ও

কপোটোর

প্রদশযনীর

ধবষযে

সদর দপ্তযরর বযবহৃত সকল প্রকোর োনবোহযনর
চলোচল ধনেন্ত্রণ, জ্বোলোধন সরবরোহ ও এ সিংক্রোন্ত ধবল
পধরযশোযির বযবস্থো গ্রহণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।
তর্য ও ডকুযিযেশন অধফসোরাঃ
মোঠ প যোযে কমযরত উপপধরচোলক/ধসধনের তথ্য
অধিসোর/তথ্য অধিসোরযদর পোঠোযনো ধনেধমত/ধবযশষ
প্রধতযবদনসমূহ সিংগ্রহ/পরীক্ষো প যোযলোচনো এবিং
পরবতী বযবস্থো গ্রহযণর জনয উপস্থোপন;
সরকোযরর ধনকর্ কপ্ররণ করোর জনয প্রধতযবদন প্রণেন
ও ধবতরযণর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
অধিদপ্তযরর প্রিোন কো যোলে
অধিসসমূযহর
কো যক্রম
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ও কজলো তথ্য
এবিং
আন্তঃ

অধিদপ্তর/ধবভোগসমূযহর মযিয সমন্বে সোিযনর ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ;
কজলো পধরক্রমো ও অধিদপ্তযরর সোধবযক কো যক্রযমর
ওপর প্রধতযবদন প্রণেযনর ধবষে প্রধক্রেোকরণ;
আন্তঃদপ্তর ধবধভন্ন ক োগোয োগ ও সমন্বযের ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ;
মোঠ প যোযের ধবষেধভধিক কমৌধলক তথ্য সিংগ্রহ,
সিংরক্ষণ ও ধবতরযণর ধবষে প্রধক্রেোকরণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
সহকোরী পধরচোলক (সাংগ্রহ)ঃাঃ
অধিদপ্তযরর সকল োনবোহন, ন্ত্রপোধত/ ন্ত্রোিংযশর
চোধহদো ধনরূপণ ও চোধহদো পি প্রণেন;
ক্রে-সিংক্রোন্ত ধবষযে ক োগোয োগসহ সোধবযক
সোিন;
ক্রেকৃ ত মোলোমোল ক্রে-পূবয
পধরদশযযনর বযবস্থো গ্রহণ;
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ও

সমন্বে

ক্রে-পরবতী

ককন্দ্রীে কটোযর সিংরধক্ষত সকল ন্ত্রপোধত/ ন্ত্রোিংযশর
বোৎসধরক ধহসোব গ্রহণ এবিং প্রধতমোযস পধরদশযনপূবযক
প্রধতযবদন কপশ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।
সহকোরী পধরচোলক (ধবতরণ)ঃাঃ
সদর দপ্তর ও কজলো তথ্য অধিসসমূযহর কোধরগধর
ন্ত্রপোধতর চোধহদো পি োচোই ও ধবতরযণর ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ;
সদর দপ্তর ও কজলো তথ্য অধিযস সরবরোহকৃ ত
মোলোমোযলর তদোরধক ও পধরদশযন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
রক্ষণোযবক্ষণ প্রযকৌশলীাঃ
অধিদপ্তযরর সকল প্রচোর ন্ত্রপোধত (ধপ এই ও চলধচ্চি
ইউধনর্) কমরোমত ও রক্ষণোযবক্ষযণর দোধেত্ব পোলন;
দপ্তযরর ইযলক্ট্রধনক ওেোকয সযপর কমরোমত কো যক্রম
তদোরধক, তত্ত্বোবিোন ও পধরচোলনো;
কজলো তথ্য অধিযস বযবহৃত
ন্ত্রপোধত/ ন্ত্রোিংশ
কমরোমত,
রক্ষণোযবক্ষযণর
জনয
পধরচোলক
(কোধরগধর)-কক প্রযেোজনীে পরোমশয, মতোমত ও
সুপোধরশ প্রদোন;
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জোতীে
গুরুত্বপূণয
সরকোধর
অনুষ্ঠোনসমূযহ
সরবরোহকৃ ত/স্থোধপত ধপএই
ন্ত্রপোধত পধরচোলনো,
সযরজধমযন পধরদশযন, তত্ত্বোবিোন ও কমযরত
অপোযরর্রযদর োবতীে কোধরগধর ধবষযে পরোমশয
প্রদোন;
অধিদপ্তযরর ধপএই অপোযরর্র, সোইন অপোযরর্র,
এধপএই অপোযরর্র/সহকোরী সোইন অপোযরর্র এবিং
ইযলক্ট্রধনক ওেোকয সযপ কমযরত কমকোধনকযদর দক্ষতো
বৃধদ্ধর লযক্ষয প্রযেোজনীে কোধরগধর প্রধশক্ষযণর বযবস্থো
গ্রহণ;
প্রচোর ন্ত্রপোধত সিংগ্রযহর জনয সহকোরী পধরচোলক
(সিংগ্রহ)-কক চোধহদোপি প্রণেন, ক্রে অনুযমোধদত
ন্ত্রপোধতর কোধরগধর কস্পধসধিযকশন বতধর, ক্রে-পূবয
ও ক্রে-পরবতী পধরদশযযন সহোেতো প্রদোন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
অধডও ধভজুয়যোল প্রযকৌশলীাঃ
অধিদপ্তযরর সকল মর্র োন/ধসযনমোভযোন/কজনোযরর্র
এবিং মর্র কমরোমত ও রক্ষণোযবক্ষযণর ধবষযে সোধবযক
দোধেত্ব পোলন;
292

মর্র োন/ধসযনমোভযোন/কজনোযরর্র/মর্র
ক্রযের
কোধরগধর কস্পধসধিযকশন বতধর করযত সহকোরী
পধরচোলক (সিংগ্রহ)-কক সহোেতো প্রদোন;
অধিদপ্তযরর ধসযনমোভযোন চোলক, মর্র োন চোলক,
মর্র চোলক, সোযরিং, এম, এল খোলোসী ও কজনোযরর্র
ওেোকয সযপর কমকোধনযকর দক্ষতো বৃধদ্ধর জনয
প্রযেোজনীে প্রধশক্ষযণর বযবস্থো গ্রহণ;
অধিদপ্তযরর সকল ধসযনমোভযোন
োনবোহন ও
কজনোযরর্র কমরোমত, বোধতল ক োষণো ও ধনলোযম
ধবক্রযের ধবষযে পধরচোলক (কোধরগধর)-কক সহোেতো
প্রদোন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
সহকোরী পধরচোলক (সাংগীত-১)ঃাঃ
সরকোযরর উন্নেন কমযকোযন্ডর ওপর তথ্য ও
ধশক্ষোধভধিক গণসঙ্গীত, উদ্বুদ্ধকরণ সিংগীত রচনোর
ধবষযে উপ-পধরচোলক (সিংগীত)-কক সহোেতো প্রদোন;
সিংগীত শোখোর ধশল্পীযদর ভ্রমণসূধচ ও ভ্রমণভোতো ধবল
প্রণেযনর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
সিংগীত-সম্পৃক্ত বোদয ন্ত্রোধদ ক্রে প্রধক্রেোকরণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
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সহকোরী পধরচোলক (সাংগীত-২)ঃাঃ
উপ-পধরচোলক (সিংগীত) কতৃয ক রধচত/সিংগৃহীত
সিংগীযত সুরোযরোপ;
সিংগীত শোখোর বোদয ন্ত্রসমূহ (হোরযমোধনেোম, িু ধগতবলো, কদোতোরো, বোাঁধশ) সিংগ্রহ ও সিংরক্ষণ এবিং
কমরোমযতর ধবষযে উপ-পধরচোলক (সিংগীত)-কক
সহোেতো প্রদোন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
সহকোরী পধরচোলক (সাংগীত-৩)ঃাঃ
কদযশর ধবধভন্ন অঞ্চযল সিংগীত অনুষ্ঠোযনর আযেোজযনর কক্ষযি সিংধিি
কজলোর
উপ-পধরচোলক/ধসধনের তথ্য অধিসোর/তথ্য অধিসোযরর সিংযগ ক োগোয োগ
রক্ষো এবিং অনুষ্ঠোযনর সমন্বে সোিন;
সিংধিি কজলো তথ্য অধিসসমূহ কথ্যক সিংগীত অনুষ্ঠোযনর প্রতযেন পি
সিংগ্রহকরণ;

সিংগীত শোখোর ধশল্পীযদর ধরহোযসযল/প্রধশক্ষণ প্রদোযনর
বযবস্থো গ্রহযণর কক্ষযি উপ-পধরচোলক (সিংগীত)-কক
সহোেতো;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।
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প্রশোসধনক কিথ কতথোাঃ
কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর কজযষ্ঠতো তোধলকো প্রণেযনর
ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
অধিদপ্তযরর ধবধভন্ন পযদর ধনযেোগধবধি বতধর,
সিংযশোিন, প যোযলোচনো ও প্রধক্রেোকরণ;
কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর র্োইমযস্কল (উচ্চতর কস্কল) ও
ধসযলকশন কগ্রি, ধসধনের কস্কল, ধবভোগীে পরীক্ষো
ইতযোধদ ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর ধনযেোগ, বদলী, পযদোন্নধত,
কবতন ববষময দূরীকরণ, কপনশন ও দক্ষতোসীমো
অধতক্রম সিংক্রোন্ত ধবষেসমূহ প্রধক্রেোকরণ;
সদর দপ্তরসহ মোঠ প যোযের অধিসসমূযহর বোধড়ভোড়ো
কনেোর জনয প্রোপ্ত প্রস্তোব পরীক্ষো-ধনরীক্ষো করণ;
অধিদপ্তযরর সকল কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর শৃঙ্খলো ও
আপীল সিংক্রোন্ত ধবষযে বযবস্থো গ্রহণ।
অধিদপ্তযরর ড্রোইভোর ও ৪থ্য কেণীর কমযচোরীযদর
কপোশোক-পধরেদ সরবরোহ ও প্রধক্রেোকরণ।
সোধভয স িোক টিধকর্ সিংগ্রহ ও ধহসোব রক্ষযণর বযবস্থো
গ্রহণ।
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এ অধিদপ্তযরর সকল প্রথ্ম, ধদ্বতীে ও তৃ তীে কেণীর
কমযকতয ো/কমযচোরীযদর বোধষযক কগোপনীে প্রধতযবদন
সিংরক্ষযণর বযবস্থো গ্রহণ;
সদর দপ্তযরর কমযকতয ো/কমযচোরীযদর সরকোধর
আবোসন ও অনযোনয কলযোণ ধবষেক আযবদন
প্রধক্রেোকরণ;
সদর দপ্তযরর কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর মযিয দোধেত্ব
বণ্টন ধবষে প্রধক্রেোকরণ এবিং কমযচোরীযদর বদনধিন
কোযজর তদোরধক;
সদর দপ্তরসহ মিস্বল তথ্য অধিযসর ড্রোইভোর ও
চতু থ্য কেণীর কমযচোরীযদর কপোশোক (ধলভোধরজ), জুতো,
ছোতো ইতযোধদ সরবরোযহর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
ইসুয শোখোর
তদোরধককরণ;

কোজ

এবিং

টযোযম্পর

ধহসোব

সদর দপ্তযরর মোঠ প যোযের অধিসসমূযহর বোধড়ভোড়ো
প্রস্তোব প্রধক্রেোকরণ;
সদর দপ্তযরর বদনধিন পধরষ্কোর-পধরেন্নতোর বযবস্থো
ধনধিতকরণ;

296

সদর দপ্তযরর এবিং মিঃস্বল অধিযসর োবতীে
আসবোবপি ও অধিস সরঞ্জোম ক্রে/ কমরোমত প্রভৃ ধত
ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
আনুষিংধগক দ্রবযোধদর ক্রযের ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
কটশনোধর সিংগ্রহ ও ধবতরযণর বযবস্থো গ্রহণ;
সদর দপ্তযরর কমযচোরীযদর হোধজরো খোতো ধনেধমত
পরীক্ষোকরণ;
সদর দপ্তর/কজলো তথ্য অধিসসমূযহর কর্ধলযিোন
সিংক্রোন্ত ধবষেসমূহ প্রধক্রেোকরণ;
কর্ধলযিোন/গযোস/ধবদুযৎ ধবল পধরযশোযির বযবস্থো গ্রহণ
ও প্রধতযবদন কপ্ররণ;
কমযকতয ো ও কমযচোরীযদর প্রধশক্ষযণর ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ। সকল ধবষেোধদর তোধলকো প্রণেন ও
পরবতী বযবস্থো গ্রহণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।
সহকোরী ধহসোব রক্ষণ অধফসোরাঃ
অধিদপ্তযরর বোধষযক বোযজর্/সিংযশোধিত বোযজর্ প্রণেন,
বোযজর্ বরোযের প্রস্তোব উত্থোপন এবিং বোযজর্
ধবভোজন/ধবতরযণর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
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অধিদপ্তযরর সদর দপ্তর এবিং কজলো তথ্য
অধিসসমূযহর অধির্ আপধি সিংক্রোন্ত
োবতীে
ধবষেসমূযহর জবোব প্রদোযনর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
সদর দপ্তরসহ অধিদপ্তযরর অিীনস্থ কজলো এবিং
উপযজলো প যোযের অধিসসমূযহ বরোেকৃ ত তহধবল
ধবতরযণর ধবষযে বযবস্থোকরণ;
অধিদপ্তযরর বোধষযক বোযজর্/সিংযশোধিত বোযজর্
প্রণেন/বোযজর্ বরোযের প্রস্তোব উত্থোপন এবিং বোযজর্
ধবভোজন ও ধবতরণ প্রস্তোব উপস্থোপন করযবন;
সদর দপ্তর ও কজলো তথ্য অধিসসমূযহর অধির্
আপধির জবোব বতধর এবিং পরবতী বযবস্থো গ্রহযণর
জনয উপস্থোপন করযবন;
সদর দপ্তরসহ অধিদপ্তযরর অিীনস্থ কজলো ও উপযজলো
অধিসসমূযহর বোযজর্/তহধবল বরোে ও ধবতরযণর
প্রস্তোব উপস্থোপন করযবন;
সদর দপ্তর এবিং ককোন ককোন কক্ষযি কজলো তথ্য
অধিসসমূযহর ধবল-ভোউচোর অধির্পূবয পরীক্ষোধনরীক্ষো করযবন;
সদর দপ্তর ও কজলো তথ্য অধিযসর সিংধিি
কমযকতয োযদর ভ্রমণধবল অধির্পূবয পরীক্ষো- ধনরীক্ষো
করযবন;
দপ্তযরর বরোেকৃ ত বোযজযর্র ধনেধমত ধহসোব
সিংরক্ষণ।
সদর দপ্তযরর অধিস ও কমযচোরীযদর কবতন ধবল,
ভ্রমণভোতো ধবল ইতযোধদ বতধর ও ধবধল বণ্টন;
অধিযসর োবতীে আনুষিংধগক খরযচর ধবল এবিং
ধবধভন্ন অধগ্রম ধবল প্রস্ত্িতকরণ এবিং পধরযশোযির
জনয মহো-ধহসোবরক্ষযকর কো যোলযে কপ্ররণ;
নন-কগযজযর্ি কমযচোরীযদর চোকুরী বই সিংরক্ষণ,
ছু টির ধহসোব, বধিযত কবতন, র্োইম কস্কল (উচ্চতর
কস্কল), ধসযলকশন কগ্রি, কবতন সমতো ইতযোধদ কোজ
পরীক্ষো-ধনরীক্ষো করণ;
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মিস্বল অধিস হযত প্রধতমোযস প্রোপ্ত খরযচর ধহসোব
সিংগ্রহ, সিংরক্ষণ এবিং প্রযেোজনীে চোধহদো অনু োেী
বোযজর্ বরোযের প্রস্তোব কপশকরণ;
মিস্বল কজলো তথ্য অধিসসমূযহর অভযন্তরীণ
ধনরীক্ষোর কোজ করযবন;
স্থোনীে ধনরীক্ষো অধিস হযত মিস্বল কজলো তথ্য
অধিসসমূহ ধনরীক্ষোযন্ত ক সমস্ত অধির্ আপধি
উত্থোধপত হে তো ধনস্পধির উযদযোগ গ্রহণ;
আনুষিংধগক খরযচর জনয অধগ্রম প্রদোন ও প্রদি অধগ্রম
সমন্বেকরণ;
উিযতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
অনুষ্ঠোন সাংগঠকাঃ


ধবধভন্ন জোতীে ও আন্তজযোধতক গুরুতপূণয ধদবযস
কসধমনোর, ধসযম্পোধজেোম, সযেলন,
সমোযবশ,
কমযশোলো ও আযলোচনো সভোে আযেোজন করযবন;
ধবভোগ, কজলো ও থ্োনো প যোযের কমযকতয োযদর প্রধশক্ষণ
ককোসয, ধশক্ষোমূলক অনুষ্ঠোনোধদর আযেোজন করযবন;
মধহলো শোখো আযেোধজত ধবধভন্ন সভোে সুষ্ঠু বোস্তবোেযন
সহয োধগতো করযবন;



কদযশর ধবধভন্ন স্থোযন সরকোধর অনুষ্ঠোনোধদযত
অিংশগ্রহণ ও গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর
প্রধতধনধি ধহযসযব ধরযপোর্য প্রণেন ও কপশ করযবন;
ধবধভন্ন উন্নেন প্রকল্প প্রণেন ও তোর বোস্তবোেন
তদোরধক করযবন;
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ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।

রক্ষণোযবক্ষণ তত্ত্বোবিোয়ক-১ঃাঃ
অধিদপ্তযরর সকল প্রকোর প্রচোর ন্ত্রপোধত (ধপ এ ই ও
চলধচ্চি ইউধনর্ ) কমরোমযতর জনয কমরোমত
কোরখোনোে আসো মোি ককোন ধবলম্ব ছোড়ো কোধরগধর
পরীক্ষো ও কমরোমযতর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
ইযলক্ট্রধনক ওেোকয সযপ কমযরত কমকোধনকযদর
প্রধতধদযনর কমরোমত কোযজ কোধরগধর/ প্রযকৌশলী
সহোেতো ও পরোমশয প্রদোন করযবন;
অযকযজো/কমরোমত অয োগয ইযলক্ট্রধনক-প্রচোর ন্ত্রপোধত
বোধতল ক োষণো ও ধনলোযম ধবক্রযের ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ করযবন;
সোইন অপোযরর্র, ধপএই অপোযরর্র, এ ধপ এ ই
অপোযরর্র, সহকোরী সোইন অপোযরর্র ও ইযলক্ট্রধনক
ওেোকয সযপ কমযরত কমকোধনকযদর কোযজর দক্ষতো
বৃধদ্ধর জনয কোধরগধর প্রধশক্ষণদোযনর ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ করযবন;
ইযলক্ট্রধনক প্রচোর ন্ত্রপোধত কমরোমত ও রক্ষণোযবক্ষযণর
জনয খুচরো ন্ত্রপোধত/ ন্ত্রোিংযশর তোধলকো প্রণেন/সিংগ্রহ
ও চোধহদো ধনরুপযণর ধবষে প্রধক্রেোকরণ করযবন;
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ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
রক্ষণোযবক্ষণ তত্ত্বোবিোয়ক-২ ঃাঃ
অধিদপ্তযরর
সকল
প্রকোর
মর্র োন/ধসযনমোভযোন/কজনোযরর্র এবিং মর্র লঞ্চ
কমরোমত
ও
রক্ষণোযবক্ষযণর
জনয
খুচরো
ন্ত্রপোধত/ ন্ত্রোিংযশর তোধলকো প্রণেন/চোধহদো ধনরুপণ ও
সিংগ্রযহর প্রধক্রেোকরণ;
অযর্োযমোবোইল ওেোকয সযপ কমযরত কমকোধনকযদর
বদনধিন কমরোমত কোযজ কোধরগধর/ প্রযকৌশলী
সহোেতো এবিং পরোমশয প্রদোন;
অধিদপ্তযরর অযকযজো কমরোমত অয োগয অযর্োযমোবোইল
প্রচোর ন্ত্রপোধত বোধতল ক োষণো ও ধনলোযম ধবক্রযের
ধবষে প্রধক্রেোকরণ;
অযর্োযমোবোইল ওেোকয সযপ কমযরত কমকোধনক এবিং
ধসযনমো ভযোন ও মর্র ড্রোইভোরযদর দক্ষতো বৃধদ্ধর
লযক্ষয কোধরগধর প্রধশক্ষণ প্রদোযনর ধবষে প্রধক্রেোকরণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো।
জটকধনধশয়োন-কোি-সোউন্ড জরকধডথষ্টাঃ
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বিংগভবযন স্থোধপত ধপএই কসযর্র সুষ্ঠু পধরচোলনো ও
সিংরক্ষযণর জনয দোধেত্বশীল থ্োকযবন;
বিংগভবযন কমযরত গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর সিংধিি
অপোযরর্র/কমযচোরীর বদনধিন কো যোবলী তদোরধক ও
তোযদর ধবল-ভোউচোর প্রধক্রেোকরণ করযবন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।
৩৭

সহকোরী রক্ষণোযবক্ষণ তত্ত্বোবিোয়ক (ধডযলোিো১) ঃাঃ
অধিদপ্তযরর কমোর্র োন/ধসযনমোভযোন
ধবষে প্রধক্রেোকরণ;

কমরোমযতর

অধিদপ্তযরর নি কজনোযরর্রসমূহ কমরোমযতর ধবষযে
প্রধক্রেোকরণ;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেতব পোলন করো।
সহকোরী রক্ষণোযবক্ষণ তত্ত্বোবিোয়ক (ধডযলোিো২) ঃাঃ
অধিদপ্তযরর প্রচোর ন্ত্রপোধতর মযিয ধপএই কসযর্র
ন্ত্রপোধত ক মনঃ এযোমধিিোেোর, ড্রোইধভিং ইউধনর্,
স্পীকোর, ধমকচোর এযোমধিিোেোর, মোইযক্রোযিোন,
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ওেোরযলস্ এযোমধিিোেোর, বযোর্োধর চোজযোর ইতযোধদ
কমরোমযতর ধবষযে প্রধক্রেোকরণ;
অধিদপ্তযরর ইযলক্ট্রধনক সরঞ্জোমোধদর বদনধিন
কমরোমযতর কোযজ রক্ষণোযবক্ষণ প্রযকৌশলীযক সহোেতো
প্রদোন করযবন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি ক -ককোন সরকোধর
দোধেত্ব পোলন করো ।
সহকোরী রক্ষণোযবক্ষণ
ধডযলোিো) ঃাঃ

তত্ত্বোবিোয়ক

(নন-

অধিদপ্তযরর চলধচ্চি ইউধনযর্র ন্ত্রপোধতর মযিয
প্রযজক্টর ধিল্ম, ধর-উইন্ডোর ও ধিল্ম স্ক্রীন কমরোমত
রক্ষণোযবক্ষযণর ধবষেটি প্রধক্রেোকরণ করযবন;
কমরোমত ও রক্ষণোযবক্ষণ সিংক্রোন্ত বদনধিন কোযজ
রক্ষণোযবক্ষণ প্রযকৌশলী-কক সহোেতো প্রদোন করযবন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদি
দোধেতব পোলন করো।

ক -ককোন সরকোধর

িফস্বল অধফসসিূহাঃ
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ধবধভন্ন কজলোর কভৌগধলক আেতন কভযদ কজলো তথ্য
অধিসগুযলোযক ধতনটি কযোর্োগধরযত ভোগ করো হে।
থ্ো-এ, ধব ও ধস কযোর্োগধর।
1.

2.

3.

‘এ’ কযোটোগধর জজলোাঃ ক সকল কজলো ৭ বো তোর
কবধশ উপযজলো ধনযে গঠিত কসগুযলো ‘এ’ কযোর্োগধর
কজলো ধহযসযব ধচধিত।
‘ধব’ কযোটোগধর জজলোাঃ ক সকল কজলো ৫ বো ৬টি
উপযজলো ধনযে গঠিত কসগুযলো ‘ধব’ কযোর্োগধর কজলো
ধহযসযব ধচধিত।
‘ধস’ কযোটোগধর জজলোাঃ ক সকল কজলো ৫টির কম
উপযজলো ধনযে গঠিত কসগুযলো ‘ধস’ কযোর্োগধর কজলো
ধহযসযব ধচধিত।
৬৮টি জজলো তর্য অধফযসর নোি
‘এ’ কযোটোগধর=২৬

ঢোকো

র্োিংগোইল

ধসযলর্

পোবনো

খুলনো

মেমনধসিংহ জোমোলপুর সুনোমগঞ্জ ধসরোজগঞ্জ বোযগরহোর্
িধরদপুর

চট্টগ্রোম

কনিযকোনো

রোিংগোমোটি রোজশোহী রিংপুর

ধকযশোরগঞ্জ কুধমল্লো

হধবগঞ্জ
নওগোাঁ
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বগুড়ো
কুধড়গ্রোম

যশোর
ধদনোজপুর
বধরশোল

ধপযরোজপুর
‘ধব’ কযোটোগধর=৩১
গোজীপুর

শরীেতপুর চোাঁদপুর

নোরোেণগঞ্জ কগোপোলগ
ঞ্জ

জেপুরহোর্

কনোেোখোলী

সোতক্ষীরো

লোলমধনরহোর্ ধেনোইদহ

নরধসিংদী

ধব-বোধড়েো কিনী

নীলিোমোরী

কুধিেো

মুন্সীগঞ্জ

পটিেো

কমৌলভীবোজোর গোইবোন্ধো

বরগুনো

মোধনকগঞ্জ

কোপ্তোই

নোযর্োর

ঠোকুরগোাঁও

পর্ু েোখোলী

কশরপুর

রোমগড়

নবোবগঞ্জ

পঞ্চগড়

কভোলো
কক্সবোজোর

‘ধস’ কযোটোগধর=১১
রোজবোড়ী খোগড়োছধড় লোমো

মোগুরো

চু েোিোিংগো

মোদোরীপুর বোিরবোন লক্ষ্মীপুর নড়োইল কমযহরপুর
েোলকোঠি
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জজলো প থ োযয় কিথ রত উপ-পধরচোলক/ধসধনয়র
তর্য অধফসোর/তর্য অধফসোরাঃ
অধিযসর প্রিোন ধহযসযব দোধেত্ব পোলন করযবন এবিং
অধিযসর সোধবযক প্রশোসন/কোযজর জনয দোধেত্বশীল
থ্োকযবন;
কজলোর মোঠ প যোযে সরকোযরর সোধবযক উন্নেন
কমযকোন্ডসহ সকল অনুষ্ঠোন/কমযসূধচর প্রচোর
কো যক্রযমর কমযসূধচ প্রণেন, ঊর্ধ্যতন কতৃয পযক্ষর
অনুযমোদন গ্রহণ এবিং অনুযমোধদত কমযসূধচ
বোস্তবোেযনর জনয দোধেত্বশীল থ্োকযবন;
সরকোযরর চোধহদো অনু োেী, মোঠ প যোযের জরুধর ও
তোৎক্ষধণক প্রচোর কো যক্রযমর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
প্রধতটি প্রচোর কো যক্রযমর প্রধতযবদন, জনমত ও
প্রধতধক্রেো সিংগ্রহ এবিং এ সিংক্রোন্ত প্রধতযবদন সদর
দপ্তযর কপ্ররণ করযবন;
ভ্রোমযমোণ চলধচ্চি ও সিংবোদধচি প্রদশযনী, ধসযনমো হযল
সিংবোদ ধচি/প্রোমোণয ধচি প্রদশযযনর বযবস্থো ও কপ্রক্ষোগৃহ
কথ্যক করন্টোল ধি আদোযের বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
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কপ্রক্ষোগৃযহ জনস্বোথ্য ধবযরোিী, অিীল ককোন চলধচ্চি
প্রদধশযত হযে ধক-নো তো, ধনেধমত মধনর্র করযবন
এবিং এ িরযণর র্নো যর্ থ্োকযল আপধিকর চলধচ্চি
জব্দ করযবন। এ কক্ষযি কজলো প্রশোসযনর সহোেতোে
ধসযনমো হল ও ধসযনমো হল মোধলযকর ধবরুযদ্ধ
আইনোনুগ বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
ধসযনমো হলসমূযহ সরকোযরর চলধচ্চি প্রদশযন হযে ধকনো, তো প যয বক্ষযণর জনয প্রধতটি ধসযনমো হল প্রধত
সপ্তোযহ অন্তত একবোর পধরদশযন করযবন/করোযনোর
বযবস্থো করযবন;
ধবধভন্ন সরকোধর ও আিোসরকোধর প্রধতষ্ঠোযনর সোযথ্
াঁ োযজো রক্ষো করযবন;
ধলে
কজলো/উপযজলোসমূযহ পধরচোধলত সরকোযরর ধবধভন্ন
উন্নেন
কমযকোন্ড,
মধন্ত্রপধরষদ
সদসযবযগযর
সির/অনুষ্ঠোযনর সিংবোদ ও ছধব সিংগ্রহ এবিং সহোনীে
ও
জোতীে
পি-পধিকোে তো প্রকোশ/প্রচোযরর জনয দোধেত্বশীল
থ্োকযবন;
কজলো ও উপযজলোে কপ্রসিোব ও সোিংবোধদকযদর সিংযগ
ধনেধমত ক োগোয োগ রক্ষো করযবন;
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সরকোযরর উন্নেন কো যক্রম সম্পযকয জনগণযক
অবধহতকরণ/উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃ ধতর লযক্ষয খন্ড
সমোযবশ, উঠোন ববঠক, পথ্প্রচোর, আযলোচনো
সভো/কসধমনোযরর বযবস্থো গ্রহণ করযবন;
মধহলো ও ধশশু এবিং সমোযজর ধবিবো, দুঃস্থ ও
বেস্কযদর জনয সরকোযরর গৃহীত কমযসূধচ বযোপক
প্রচোর এবিং এতদ্সম্পযকয জনগণযক অবধহত করোর
জনয দোধেত্বশীল থ্োকযবন;
ধবযশষ জোতীে গুরুত্বপূণয ধদবসসমূযহ কজলোর ধবধভন্ন
উন্মুক্ত স্থোযন চলধচ্চি প্রদশযনী, ধসযনমো হযল সিংবোদ
ধচি/প্রোমোণযধচি
প্রদশযনী,
আযলোচনো
সভো/রঃ োলী/কশোভো োিো প্রভৃ ধতর বযবস্থো করযবন।
সরকোযরর উন্নেন কমযকোযন্ডর ওপর ধনধমযত প্রোমোণয
চলধচি কজলোর প্রতযন্ত অঞ্চযল প্রধতমোযস কমপযক্ষ
১৫টি প্রদশযযনর বযবস্থো করযবন;
সরকোধর অনুষ্ঠোন, স্থোনীে প্রশোসন আযেোধজত ধবধভন্ন
অনুষ্ঠোযন ধপএই কভোযরযজর জনয দোধেত্বশীল থ্োকযবন;
সদর দপ্তর কথ্যক কপ্রধরত অথ্বো স্থোনীে কজলো
প্রশোসন/সরকোধর
দপ্তর
কথ্যক
প্রোপ্ত
কপোটোর/পুধস্তকো/ধলিযলর্/প্রচোরপি গুরুত্বপূণয স্থোযন
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স্থোপন/প্রদশযন ও সরকোধর/ আিোসরকোধর/সিংস্থোে
ধবধভন্ন বযধক্ত ও সিংগঠযনর ধনকর্ ধবতরযণর বযবস্থো
করযবন;
কজলো তথ্য অধিযসর ধসযনমো ভযোন, ধসযনমোর
ন্ত্রপোধত, ধপএই কসযর্র ন্ত্রপোধতর সুষ্ঠু রক্ষণোযবক্ষণ ও
ধহসোব গ্রহযণর ধবষযে দোধেত্বশীল থ্োকযবন। এ জনয
প্রধতমোযস কমপযক্ষ একবোর অধিস কটোর পধরদশযন ও
টক বধহ পরীক্ষো করযবন;
অিীনস্থ সহকোরী তথ্য অধিসোযরর ওপর দোধেত্ব
অপযণ এবিং তোর কো যোবলীর তত্ত্বোবিোন ও ধনেন্ত্রণ
করযবন;
আেন ও বযেণ কমযকতয োর দোধেত্ব পোলন করযবন;
বোযজর্ প্রস্তোব প্রণেন, খরচ এবিং অধির্ আপধির
জবোব প্রদোন এবিং তো ধনষ্পধির জনয দোধেত্বশীল
থ্োকযবন;
কজলো
তথ্য
অধিযস
কমযরত
অিীনস্থ
কমযকতয ো/কমযচোরীযদর ধনেন্ত্রণ ও তোযদর কো োয বলী
তদোরক করযবন;
অধিযসর সোধবযক ধনরোপিোর জনয দোধেত্বশীল
থ্োকযবন। প্রধতমোযস অন্তত একবোর অধিস ধনরোপিোর
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ধবষযে কমযকতয ো/কমযচোরীযদর সিংযগ ববঠক করযবন
এবিং অধপযত ধনরোপিোর ধবষযে প্রযেোজনীে বযবস্থো
গ্রহণ করযবন;
মোঠ প যোযের ধবষেধভধিক কমৌধলক তথ্যোবলী সিংগ্রহ,
সিংরক্ষণ ও ধবতরণ করযবন;
কজলো/উপযজলোে চলমোন ধবধভন্ন উন্নেন কমযকোযন্ডর
ওপর সধচি ধরযপোর্য, ধনবন্ধন, সিংবোদ প্রধতযবদন
সিংগ্রহ, ধলখন ও প্রচোর/প্রকোশনোর বযবস্থো করযবন;
কজলোে সিং ঠিত ককোন প্রোকৃ ধতক দুয যোগ, মোরোত্মক
ককোন অপরোি/নোশকতোমূলক র্নো র্যল, তোর ওপর
ধবযশষ
প্রধতযবদন
তোৎক্ষধণক/জরুধরধভধিযত
মহোপধরচোলক ও পধরচোলক (প্রচোর ও সমম্বে)-কক
অবধহত করযবন;
এ অধিদপ্তর কতৃয ক প্রদি ক -ককোন দোধেত্ব পোলন
করযবন।
৫.৬ গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর কিথ কতথো ও কিথ চোরীযদর
ধনযয়োগ ধবধিিোলো ১৯৮৫
এসআরও নিং ৪৯১ এল/৮৫-১৯৮২ সোযলর ২৪কশ মোযচযর ক োষণো কমোতোযবক এবিং
তদুযেযশয অধপযত ক্ষমতোবযল রোষ্ট্রপধত বোিংলোযদশ কময কধমশযনর সোযথ্
পরোমশযক্রযম ধননরূপ ধবধিমোলো প্রণেন কধরযলন, থ্োঃ
১। সাংধক্ষপ্ত ধশযরোনোিাঃ
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এই ধবধিমোলো কগযজযর্ি ও নন-কগযজযর্ি কমযচোরী (গণসিংয োগ দপ্তর) ধনযেোগ
ধবধিমোলো, ১৯৮৫ নোযম অধভধহত হইযব।
২। সাংজ্ঞোসিূহ ঃঃ
ধবষে ধকিংবো প্রসিংযগর পধরপন্থী ধকছু নো থ্োধকযল এই ধবধিমোলোে
(ক)

‘কধমশন’ বধলযত বোিংলোযদশ সরকোরী কময কধমশনযক বুেোইযব।

(খ)

‘তিধসল’ বধলযত ধবধিমোলোর সধহত সিংয োধজত তিধসল বুেোইযব।

(গ)

‘ধনযেোগকোরী কতৃয পক্ষ’ বধলযত সরকোর বুেোইযব এবিং ককোন ধনধদয ি
পদ অথ্বো এইরূপ পদ কেণীর সধহত সম্পধকয ত ধনযেোযগর বযোপোযর
সরকোর কতৃয ক ক্ষমতো প্রদি ক ককোন কমযকতয ো ইহোর অন্তভুয ক্ত
হইযব।

( )

‘ধনধদয ি পদ’ বধলযত তিধসযল উধল্লধখত পদ বুেোইযব।

(ঙ)

‘প্রযেোজনীে ক োগযতো’ বধলযত তিধসযল বধণযত ধনধদয ি পযদর
ক োগযতো বুেোইযব।

(চ)

‘ধশক্ষোনধবস’ বধলযত ধনধদয ি পযদ ধশক্ষোনধবস ধহসোযব ধন ুক্ত ককোন
বযধক্তযক বুেোইযব।

(ছ)

‘স্বীকৃ ধতপ্রোপ্ত ধবশ্বধবদযোলে’ বধলযত আপোততঃ বলবৎ ককোন
আইযনর দ্বোরো বো আইযনর অিীযন প্রধতধষ্ঠত ককোন ধবশ্বধবদযোলেযক
বুেোইযব এবিং ধবধি উযেশয পূরণকযল্প, কধমশযনর সধহত
পরোমশযক্রযম সরকোর কতৃয ক অনুযমোধদত বধলেো ক োধষত অনয ককোন
ধবশ্বধবদযোলে ইহোর অন্তভুয ক্ত হইযব।

(জ) ‘স্বীকৃ ত কবোিয’ বধলযত মোিযধমক ও উচচ মোিযধমক ধশক্ষো কবোিয
বুেোইযব এবিং এই ধবধি উযেশয পূরণকযল্প, কধমশযনর সধহত
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পরোমশযক্রযম সরকোর কতৃয ক অনুযমোধদত বধলেো ক োধষত অনয ককোন
কবোিয ইহোর অন্তভুয ক্ত হইযব।
৩। ধনযয়োগ পদ্ধধতাঃ
(১)

(২)

৪।

তিধসযল বধণযত ধবিোনসোযপযক্ষ ককোন ধনধদয ি পযদ ধনন ধবিৃত পদ্ধধতযত
ধনযেোগ দোন করো হইযবঃ
(ক)

সরোসধর ধনযেোযগর মোিযযম; অথ্বো

(খ)

পযদোন্নধতর মোিযযম।

ককোন বযধক্তযক ককোন ধনধদয ি পযদ ধনযেোগ করো হইযব নো ধদ তজ্জনয
প্রযেোজনীে ক োগযতো তোহোর নো থ্োযক এবিং সরোসধর ধনযেোযগর কক্ষযি
তোহোর বেস উক্ত পযদর জনয তিধসযল বধণযত বেঃসীমোর মযিয নো হে।

সরোসধর ধনযয়োগাঃ
(১)

১৯৭৯ সোযলর ধপ, এস, ধস, (কনসোলযর্শন) করগুযলশযনর শতয সোযপযক্ষ
কধমশযনর সুপোধরশ বযধতযরযক ককোন ধনধদয ি পযদ ককোন বযধক্তযক
সরোসধর ধনযেোগ করো চধলযব নো।

(২)

ধনধদয ি পযদ সরোসধর ধনযেোযগর জনয ককোন বযধক্ত ক োগয বধলেো ধবযবধচত
হইযব নো, ধদ ধতধন

(৩)

(ক)

বোিংলোযদযশর নোগধরক নো হন অথ্বো বোিংলোযদযশর স্থোেী বোধসিো
নো হন অথ্বো বোিংলোযদযশ িধমসোইড নো হন। তযব ক বযধক্ত পূবয
হইযতই প্রজোতযন্ত্রর চোকুরীযত ধন ুক্ত রধহেোযছন, তোহোর কক্ষযি এই
দিো প্রয োজয হইযব নো।

(খ)

এমন ককোন বযধক্তযক ধববোহ কযরন অথ্বো ধববোহ কধরবোর জনয
প্রধতশ্রুধতবদ্ধ হন ধ ধন বোিংলোযদযশর নোগধরক নযহন।

ককোন ধনধদয ি পযদ সরোসধর ধনযেোগ করো হইযব নো, ধদ
(ক)

ধনযেোযগর জনয বোছোইকৃ ত বযধক্তর স্বোস্থয পরীক্ষোর উযেযশয স্বোস্থয
অধিদপ্তযরর মহোপধরচোলক কতৃয ক গঠিত কমধিকযোল কবোিয অথ্বো
কক্ষি ধবযশযষ তৎকতৃয ক মযনোনীত ককোন কমধিকযোল অধিসোর এই
মযময প্রতযোেন নো কযরন ক , উক্ত বযধক্ত স্বোস্থযগতভোযব অনুরূপ
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পযদ ধনযেোগ ক োগয এবিং এইরূপ ককোন বদধহক ববকযলয ভু ধগযতযছন
নো োহো ধনধদয ি পযদর দোধেত্ব পোলযন ককোন বযো োত সৃধি কধরযত
পোযর; এবিং
এইরূপ বোছোইকৃ ত বযধক্তর পূবয কো যকলোপ থ্োয োগয এযজন্সীর
মোিযযম তদন্ত নো হইেো থ্োযক ও তদযন্তর িযল কদখো োে ক ,
প্রজোতযন্ত্রর চোকুরীযত ধন ুধক্তর জনয ধতধন অনুপ ুক্ত।
ককোন বযধক্তযক ককোন ধনধদয ি পযদ ধনযেোযগর জনয সুপোধরশ করো হইযব নো
ধদ ধতধন
(ক) উক্ত পযদর জনয কধমশন কতৃয ক দরখোস্ত আহবোযনর ধবজ্ঞধপ্তযত
উযল্লধখত ধিসহ থ্ো থ্ িরযম ও ধনধদয ি তোধরযখর মযিয দরখোস্ত
দোধখল নো কযরন;
(খ) সরকোরী চোকুরী ধকিংবো ককোন স্থোনীে কতৃয পযক্ষর চোকুরীযত
ধনযেোধজত থ্োকোকোযল স্বীে ঊর্ধ্যতন কমযকতয োর মোিযযম দরখোস্ত
নো কযরন।
(খ)

(৪)

৫।

পযদোন্নধতর িোিযযি ধনযয়োগাঃ
(১)

এতদুযেযশয সরকোর কতৃয ক গঠিত ধবভোগীে পযদোন্নধত কধমটির
সুপোধরযশর ধভধিযত ধনধদয ি পযদ পযদোন্নধতর মোিযযম ধনযেোগ করো োইযব।
শতয থ্োযক ক , উচ্চতর কেণীর ধনধদয ি পযদ কধমশযনর সুপোধরযশর ধভধিযত
পযদোন্নধতর মোিযযম ধনযেোগ করো হইযব।

(২)

৬।

ধদ ককোন বযধক্তর চোকুরীর বৃিোন্ত সযন্তোষজনক নো হে, তোহো হইযল ধতধন
ধনধদয ি পযদ পযদোন্নধতর মোিযযম ধনযেোযগর জনয ক োগয বধলেো ধবযবধচত
হইযবন নো।

ধশক্ষোণধবসাঃ
স্থোেী শূনয পযদর ধবপরীযত ধনধদয ি পযদ ধনযেোযগর জনয বোছোইকৃ ত বযধক্তযক
ধশক্ষোণধবস স্তযর
(ক) সরোসধর ধনযেোযগর কক্ষযি, বোস্তব ধনযেোযগর তোধরখ হইযত দুই বৎসযরর
জনয; এবিং
(খ) পযদোন্নধতর কক্ষযি, এইরূপ ধনযেোযগর তোধরখ হইযত এক বৎসযরর জনয
ধনযেোগ করো হইযব
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শতয থ্োযক ক , ধনযেোগকোরী কতৃয পক্ষ কোরণ ধলধপবদ্ধ কধরেো ধশক্ষোণধবসীর
কমেোদ এইরূপ সম্প্রসোরণ কধরযত পোযরন োহোযত বধিযত কমেোদ সবযসোকুযলয দুই
বৎসযরর অধিক নো হে।
(২)

ক কক্ষযি ককোন ধশক্ষোণধবযসর ধশক্ষোণধবসীর কমেোদ চলোকোযল ধনযেোগকোরী
কতৃয পক্ষ মযন কযরন ক তোহোর আচরণ ও কময সযন্তোষজনক নযহ ধকিংবো তোহোর
কমযদক্ষ হওেোর সম্ভোবনো নোই কস কক্ষযি ধনযেোগকোরী কতৃয পক্ষঃ
(ক)

সরোসধর ধনযেোযগর
পোধরযবন।

কক্ষযি, ধশক্ষোণধবশীর চোকুরীর অবসোন

র্োইযত

পযদোন্নধতর কক্ষযি, তোহোযক ক পদ হইযত পযদোন্নধত কদওেো হইেোধছল কসই
পযদ প্রতযোবতয ন করোইযত পোধরযবন।
ধশক্ষোণধবসীর কমেোদ, বধিযত কমেোদ থ্োধকযল তোহোসহ, সম্পূণয হওেোর পর
ধনযেোগকোরী কতৃয পক্ষ
(খ)

(৩)

(ক)

ধদ এই মযময সন্তুি হন ক , ধশক্ষোণধবসীর কমেোদ চলোকোযল ককোন
ধশক্ষোনধবসীর আচরণ ও কময সযন্তোষজনক, তোহো হইযল (৪) উপ-ধবধির
ধবিোন সোযপযক্ষ, তোহোযক চোকুরীযত স্থোেী কধরযবন; এবিং

(খ)

ধদ মযন কযরন ক , উক্ত কমেোদ চলোকোযল ধশক্ষোণধবশীর আচরণ ও কময
সযন্তোষজনক ধছল নো, তোহো হইযল উক্ত কতৃয পক্ষ
(অ)
(আ)

সরোসধর ধনযেোযগর কক্ষযি, তোহোর চোকুরীর অবসোন
পোধরযবন; এবিং

র্োইযত

পযদোন্নধতর কক্ষযি, তোহোযক ক পদ হইযত পযদোন্নধত কদওেো
হইেোধছল কসই পযদ প্রতযোবতয ন করোইযত পোধরযবন।

(৪) ককোন ধশক্ষোণধবসযক ককোন ধনধদয ি পযদ স্থোেী করো হইযব নো তক্ষণ নো সরকোরী
আযদশ বযল সমযে সমযে ক পরীক্ষো ও প্রধশক্ষযণর বযবস্থো করো হে, কসই পরীক্ষোে
ধতধন পোশ কযরন ও প্রধশক্ষণ সোিযলযর সধহত সমোপন কযরন।
[এসআরও নাং, ৪৯১ এল/৮৫, তোধরখাঃ ২১-১১-১৯৮৫]
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গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর কিথ কতথো ও কিথ চোরীযদর ধনযয়োগ ধবধি ১৯৮৫

গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর বতথ িোন ধনযয়োগধবধি
ক্রধমক
নিং

১
১
২
৩

৪
৫

৬

৭

পযদর নোম ও
কবতনক্রম

২
পধরচোলক
১৬,৮০০২০,৭০০
উপ-পধরচোলক
১১,০০০১৭,৬৫০
সহকোরী
পধরচোলক
৬,৮০০১৩,০৯০
তথ্য অধিসোর
৬,৮০০১৩,০৯০
তথ্য ও
িকুযমযন্টশন
অধিসোর
৬,৮০০১৩,০৯০
উপ-পধরচোলক
(সিংগীত)
১১,০০০১৭,৬৫০
সহকোরী
পধরচোলক
(সিংগীত)
৬,৮০০১৩,০৯০

পদ সরোসধর
ধনযেোগ পদ্ধধত
সিংখযো ধনযেোযগর
কক্ষযি
বেসসী
মো
৩
৪
৫
১
-ধবধসএস (তথ্য-সোিোরণ)
কযোিোযরর ধনযেোগ ধবধি
অনু োেী
৪
--ধবধসএস (তথ্য-সোিোরণ)
কযোিোযরর ধনযেোগ ধবধি
অনু োেী
৫
--ধবধসএস(তথ্য-সোিোরণ)
কযোিোযরর ধনযেোগ ধবধি
অনু োেী
৬৮

---

ধবধসএস (তথ্য-সোিোরণ)
কযোিোযরর ধনযেোগ
ধবধি অনু োেী
অনুষ্ঠোন সিংগঠকযদর
মিয হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম। পযদোন্নধতর
জনয ক োগয বযধক্ত পোওেো
নো কগযল কপ্রষযণ
ধনযেোযগর মোিযযম।
সহকোরী পধরচোলক
(সিংগীত) হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম।

১

---

১

---

৩

অনূযন
২৫ বছর
ও
অনধিক
৩৫বছর

ক) ২/৩ পদ ঊর্ধ্যতন
কণ্ঠধশল্পী হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম
খ) ১/৩ পদ সরোসধর
ধনযেোযগর মোিযযম
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ক োগযতো

৬
---

---

--পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর পযদ
নূযনতম ৫ বছযরর
অধভজ্ঞতো।
পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর পযদ
৭ বছযরর
অধভজ্ঞতো।
পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর পযদ
৭ বছযরর
অধভজ্ঞতো।
সরোসধর
ধনযয়োযগর জনযাঃ
ক) ককোন স্বীকৃ ত
ধবশ্বধবদযোলে হযত
বযোযচলর ধিগ্রী।
খ) বযোপক
সোিংস্কৃ ধতক জ্ঞোন,
ধবযশষ কযর
সিংগীত রচনো ও
সুর সিংয োজনোে

প্রযেোজনীে
অধভজ্ঞতো এবিং
গ) গোযনর মোিযযম
জনগণযক আনিদোযনর ক্ষমতো ও
ভোলভোযব বক্তৃতো
কদেোর অধভজ্ঞতো।
৬

১

২

৩

৪

৫

৮

রক্ষণোযবক্ষণ
প্রযকৌশলী
৬,৮০০-১৩,০৯০

১

অনূযন
২৫ বছর
ও
অনধিক
৩০বছর

রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক ও সহকোরী
রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক (ধিযপঃোমো)
হযত পযদোন্নধতর মোিযযম
অথ্বো ক োগয প্রোথ্ী নো
থ্োকযল কমযকধমশন
কতৃয ক সরোসধর
ধনযেোযগর মোিযযম।

পযদোন্নধতর
জনযাঃ

সহকোরী রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক (ধিযিোমোিোরীযদর) মিয হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম।

ধিিোর পযদ
নূযনতম ৬
বছযরর

৯

প্রযকৌশলী
(অধিওধভজুযেোল
ও ধবযশষ ভযোন)

১

---
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ধিিোর পযদ ৭
বছযরর
অধভজ্ঞতো।
সরোসধর
ধনযয়োযগর জনযাঃ
ককোন স্বীকৃ ত
ধবশ্বধবদযোলে হযত
ধবদুযৎ প্রযকৌশযল
বযযচলর ধিগ্রী
অথ্বো বোিংলোযদশ
ইধঞ্জধনেোধরিং
ইনধটটিউর্ হযত
এযসোধসযের্
কমম্বোরশীপ
পরীক্ষোে কসকশন
‘এ’ ও ‘ধব’ পোস
অথ্বো ইযলধক্ট্রকযোল
বো কমকোধনকযোল
ইধঞ্জধনেোধরিং-এ
ধিযিঃোমোসহ
কমপযক্ষ ৫ বছযরর
বোস্তব অধভজ্ঞতো।

৬,৮০০-১৩,০৯০

১০

প্রশোসধনক
কমযকতয ো
৫,১০০১০,৩৬০

১

---

১
১১

২
সহকোরী ধহসোব
রক্ষণ কমযকতয ো
৫,১০০১০,৩৬০

৩
১

৪
---

১২

অনুষ্ঠোন
সিংগঠক
৫,১০০১০,৩৬০

১৩

সহকোরী তথ্য
অধিসোর
৫,১০০১০,৩৬০

পযদোন্নধতর জনয ক োগয
বযধক্ত পোওেো নো কগযল
কপ্রষযণ ধনযেোযগর
মোিযযম।

অধভজ্ঞতো।

উচ্চমোন
সহকোরী/প্রিোন
সহকোরী, উচ্চমোন
সহকোরী, ধহসোব
রক্ষক, কটযনোগ্রোিোর,
উচ্চমোন সহকোরীকোম-কযোধশেোর হইযত
পযদোন্নধতর মোিযযম।

পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৫ বছযরর
অধভজ্ঞতো।

৫
উচ্চমোন সহকোরী/
প্রিোন সহকোরী,
উচ্চমোন সহঃ ধহসোব
রক্ষক, কটযনোগ্রোিোর,
উচ্চমোন সহকোরী
কোম-কযোধশেোর হইযত
পযদোন্নধতর মোিযযম।
১
--- উচ্চমোন
সহকোরী/প্রিোন
সহকোরী পদিোরীযদর
মিয হইযত পযদোন্নধতর
মোিযযম পযদোন্নধতর
জনয ক োগয বযধক্ত
পোওেো নো কগযল কপ্রষযণ
ধনযেোযগ মোিযযম।
৮৩ অনূযন ক) ২৫% পদ
১৮ উচ্চমোন
বছর সহকোরী/প্রিোন
অনধিক সহকোরী, উচ্চমোন
২৫বছর সহকোরী,
সোাঁর্ধলধপকোর, ধহসোব
রক্ষক এবিং উচ্চমোন
সহকোরী-কোমকযোধশেোর হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম
এবিং
খ)৭৫%পদ
কমযকধমশন কতৃয ক
সরোসধর ধনযেোযগর
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৬
পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৩ বছযরর
অধভজ্ঞতো।

পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর
পযদ নূযনতম
৫বছযরর
অধভজ্ঞতো।

পযদোন্নধতর
জনযাঃ
ধিিোর পযদ ৩
বছযরর
অধভজ্ঞতো।
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) স্নোযতোযকোির
ধিগ্রী থ্োকযত
হযব।
খ) ভোল
সিংগঠক,
জনসভোে

মোিযযম।

১৪

১
১৫

রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক
৩,৭০০৮,০৬০

২

২

৩

সহকোরী
রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক
(ধিযপঃোমো)
৫,১০০-১০,৩৬০

২

অনূযন
২৫
বছর
অনধিক
৩০
বছর

ক) ৫০% পদ
সহকোরী রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক (ননধিযপঃোমো) ও শব্দ
প্রযকৌশলী হইযত
পযদোন্নধতর মোিযযম
এবিং
খ) ৫০%পদ সরোসধর
ধনযেোযগর মোিযযম।

৪

৫

অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর
বছর
অনধিক
২৫বছর
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মোিযযম।

বক্তৃতো এবিং
কছোর্ কছোর্ পথ্
সভোে বক্তৃতো
কদেোর ক োগযতো
থ্োকযত হযব
এবিং
গ) বোিংলোযদযশর
মোনুযষর
জীবন োিো
সম্বযন্ধ পধরপূণয
িোরণো থ্োকযত
হযব।
পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৭বছযরর
অধভজ্ঞতো।
সরোসধর
ধনযয়োযগর জনয
ঃাঃ শব্দ
প্রযকৌশলী অথ্বো
ধবদুযৎ প্রযকৌশলী
ধিযপঃোমো এবিং
কমযন্টইনযোন্স
ওেোকসয-এ ৬
বছযরর বোস্তব
অধভজ্ঞতো।
অথ্বো ককোন
স্বীকৃ ধতপ্রোপ্ত
প্রধতষ্ঠোন হইযত
করধিও
কমকোধনক্স,
পোওেোর বো
ইযলট্রধনক্স
সোটিযধিযকর্ এবিং
৮বছযরর বোস্তব
অধভজ্ঞতো।
৬
সরোসধর
ধনযয়োযগর জনযাঃ
কমকোধনকযোল
অযর্োযমোবোইল
ইধঞ্জধনেোধরিং এ
ধিযিঃোমো এবিং
ধসযনমো ইউধনযর্র
গোড়ী ও ববদুযধতক

কজনোযরর্র
কমরোমযতর কোযজ
কমপযক্ষ ১ বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
১৬

সহকোরী
রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক (ননধিযিঃোমো)
৩৩০০-৬,৯৪০

১

অনূযন ১৮ ৫০%পদ ধপএই
বছর
অনধিক
২৫বছর

অপোযরর্র ও
ধসযনমো
অপোযরর্রযদর মিয
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম এবিং ৫০%
পদ সরোসধর
ধনযেোযগর মোিযযম।

পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৫বছযরর
অধভজ্ঞতো।
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
(ক)
অযর্োযমোবোইল,
ইযলকধট্রকযোল
করধিও
ইযলকট্রধনক্স-এ
ককোন সরকোরী
অনুযমোধদত
প্রধতষ্ঠোন হযত
কট্রিযকোযসয পোস।
ভ্রোমযমোন ধসযনমো
ইউধনযর্র গোড়ী
ও কজনোযরর্র
কমরোমযতর
বযোপোযর কমপযক্ষ
৫বছযরর
অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
(খ) ববদুযধতক
ন্ত্রপোধতর
অধভজ্ঞতো-সম্পন্ন
প্রোথ্ীযক
অগ্রোধিকোর কদওেো
হইযব এবিং
(গ) এস এস ধস
পোশ হযত হযব।
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১
১৭

২
কর্কধনধশেোনকোম-সোউন্ড
করকধিযট
৫,১০০১০,৩৬০

৩

৪

৫

৬

১

অনূযন ১৮

সরোসধর ধনযেোযগর
মোিযযম

সরোসধর
ধনযয়োযগ জনযাঃ

বছর
অনধিক
২৭বছর

ক) বোিংলোযদশ
কোধরগরী ধশক্ষো
কবোিয হযত ৩
বছর কমেোদী
ধিযিঃোমো পোস।
খ) শব্দ প্রযকৌশলী
সম্পধকয ত ন্ত্রপোধত
পধরচোলনো ও
কমরোমযতর কোযজ
৩ বছযরর
অধভজ্ঞতো।

১৮

সোউন্ড কমকোধনক
৩৩০০-৬৯৪০

৭

অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর

বছর
মোিযযম
অনধিক ২৫
বছর

সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এস এস ধস
পোশ হযত হযব
এবিং
খ) ইযলকট্রধনক্স,
ধসযনমো প্রযজক্টর ও
ইযলকট্রধনক্স
ন্ত্রপোধত
কমরোমযতর
বযোপোযর ৫ বছযরর
বোস্তব অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।

১৯।

উচ্চমোন
সহকোরী/ প্রিোন
সহকোরী
৩,৭০০-৮০৬০

৫

----
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উচ্চমোন
সহকোরী,উচ্চমোন
সহকোরী কোমকযোধশেোর,
সোাঁর্ধলধপকোর,সোাঁর্মুদ্রোক্ষধরক এবিং
ধহসোব রক্ষক হযত

পযদোন্নধতর
জনযাঃ
ধিিোর পযদ
কমপযক্ষ ২ বছযরর
অধভজ্ঞতো।

পযদোন্নধতর মোিযযম।
২০

উচ্চমোন সহকোরী
৩,৫০০-৭,৫০০

৩১

----

সরকোর কতৃয ক
ধনিযোধরত
ধনযেোগধবধি
অনুসোযর।

পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৫বছযরর
অধভজ্ঞতো।

২১

ধহসোব রক্ষক
৩,৫০০-৭,৫০০

১

----

সোাঁর্-মুদ্রোক্ষধরক,
ধহসোব সহকোরী,
অধিস সহকোরী-কোমমুদ্রোক্ষধরক,
কটোরকীপোর, কটোর
এযোধসসযর্ন্ট হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম।

পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৩ বছযরর
অধভজ্ঞতো ।

১

২

৩

৪

৫

২২

উচ্চমোন সহকোরী
কোম-কযোধশেোর
৩,৫০০-৭,৫০০

১

----

সোাঁর্-মুদ্রোক্ষধরক,
ধহসোব সহকোরী,
অধিস সহকোরী-কোমমুদ্রোক্ষধরক, কটোর
কীপোর, কটোর
এযোধসসযর্ন্ট হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম।

২৩

সোাঁর্ধলধপকোর
৩,৫০০-৭,৫০০

১

----

সরকোর কতৃয ক
ধনিযোধরত
ধনযেোগধবধি
অনু োেী।

২৪

উর্ধ্যতন
কন্ঠধশল্পী
৩,৫০০-৭,৫০০

১২

অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর
বছর
অনধিক
২৫বছর

মোিযযম

৬
পযদোন্নধতর
জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৩ বছযরর
অধভজ্ঞতো

---

সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এইচ এসধস
পোশ হযত হযব।
সিংগীযত
ধবযশষভোযব
অধভজ্ঞ প্রোথ্ীযদর
কবলোে এস এস ধস
পোশ হযলও চলযব।
খ) সুর সিংয োজনো
ও কন্ঠদোযন
উন্নতমোযনর
পোরদধশযতো থ্োকযত
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হযব।
গ) সুলধলত ও ধমধি
সুযরর অধিকোরী
হযত হযব।
) গণজমোযেত
অথ্বো ককোন
সোিংস্কৃ ধতক
প্রধতষ্ঠোযন
স্বোিীনভোযব
কন্ঠদোযন সক্ষম
হযত হযব। গোযনর
মোিযযম কমযসূচী
প্রচোযরর অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
২৫

সোাঁর্মুদ্রোক্ষধরক
৩,৩০০-৬,৯৪০

৬

---

সরকোর কতৃয ক
ধনিযোধরত
ধনযেোগধবধি
অনু োেী

----

২৬

অধিস সহকোরী
কোম-মুদ্রোক্ষধরক
৩,০০০-৫,৯২০

১১৪

-------

---------

১

২

৩

৪

সরকোর কতৃয ক
ধনিযোধরত
ধনযেোগধবধি
অনু োেী
৫

২৭

ধহসোব সহকোরী
৩,০০০-৫,৯২০

৩

অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর
বছর মোিযযম
অনধিক
৩০ বছর

৬
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এইচ এস ধস
(বোধণজয ধবভোযগ)
পোস হযত হযব
এবিং
খ) ধহসোব সিংরক্ষণ
ও আনুষিংধগক
নধথ্পি সিংরক্ষযণর
কোযজ কমপযক্ষ ১
বছযরর জ্ঞোন
থ্োকযত হযব।
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২৮

ক োষক
৩,০০০-৫,৯২০

৬৮

অনূযন ১৮ ক) ২০% পদ
বছর
অনধিক
৩০ বছর

প্রযেোজনীে ধশক্ষোগত
ক োগযতোসম্পন্ন এম
এল এস এসযদর মিয
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম এবিং
খ) ৮০% পদ
সরোসধর ধনযেোযগর
মোিযযম।

পযদোন্নধতর
জনযাঃ ক োষণোর
কোযজ পোরদশী হযত
হযব। ধিিোর পযদ
৫ বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এইচ এস ধস
পোশ হযত হযব এবিং
খ) স্পি ও সুধমি
স্বযরর অধিকোরী
হযত হযব।
গ) ক োষণোর
বযোপোযর ভোল
দক্ষতো থ্োকযত
হযব।
) জনসভোে
বযবহৃত মোইযকর
ন্ত্রপোধতর
অপোযরশন সম্বযন্ধ
ভোল জ্ঞোন থ্োকযত
হযব এবিং

১
২৯

২
কটোরকীপোর
৩,০০০-৫,৯২০

৩
১

৪
৫
অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর
বছর
মোিযযম
অনধিক
৩০ বছর

323

ঙ) ক োষণোর
খসড়ো সুিরভোযব
বতরী করোর দক্ষতো
থ্োকযত হযব।
৬
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এইচ এস ধস
পোস হযত হযব
এবিং
খ) কমোর্রগোড়ী,
মোইক, ধসযনমো
প্রযজক্টর,

৩০

কিোর সহকোরী
৩,০০০-৫,৯২০

২

৩১

ধসযন (সোইন)
অপোযরর্র
৩,০০০-৫,৯২০

৬৯

৩৯

কজনোযরর্র ও
ববদুযধতক
ন্ত্রোিংযশর নোম,
সিংরক্ষণ ও
সরবরোহসহ ধহসোব
পযির কোযজ
কমপযক্ষ ১ বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর
সরোসধর
বছর
মোিযযম
ধনযয়োযগর
অনধিক
জনযাঃ
৩০ বছর
ক) এইচ এস ধস
পোস হযত হযব
এবিং
খ) কমোর্রগোড়ী,
মোইক, ধসযনমো
প্রযজক্টর,
কজনোযরর্র ও
ববদুযধতক
ন্ত্রোিংযশর নোম,
সিংরক্ষণ ও
সরবরোহসহ ধহসোব
পযির কোযজ
কমপযক্ষ ১ বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
অনূযন ১৮ ক) ২০% পদ
পযদোন্নধতর
বছর
সহকোরী ধসযন
জনযাঃ ধিিোর পযদ
অনধিক অপোযরর্র ও এধপএই ৫ বছযরর
৩০ বছর অপোযরর্রযদর মিয
অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযত পযদোন্নধতর
হযব।
মোিযযম এবিং
সরোসধর
খ) ৮০% পদ
ধনযয়োযগর
সরোসধর ধনযেোযগর
জনযাঃ
মোিযযম।
ক) এস এস ধস পোস
হযত হযব।
খ) জ্বোলোনী বতল
দ্বোরো চোধলত ইধঞ্জন,
ধবদুযৎ উৎপোদক
কজনোযরর্র,
প্রযজক্টর এবিং
প্রযজক্টর কমধশন
চোলনো,
রক্ষণোযবক্ষণ
ইতযোধদ ধবষযে
ভোল জ্ঞোন থ্োকযত
হযব।
গ) ধসযনমো
অযর্োগ্রোি
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১

২

৩২

পোবধলক এযড্রস
ইকুইপযমন্ট
অপোযরর্র
(ধপএই
অপোযরর্র)
৩,০০০৫,৯২০

৩৩

কমোর্র
কমকোধনক
৩,০০০৫,৯২০

৩

৪

৫

৬

অনূযন ১৮ ক) ২০% পদ
বছর অনধিক সহকোরী ধসযন
৩০ বছর অপোযরর্র ও
এধপএই
অপোযরর্রযদর
মিয হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম
এবিং
খ) ৮০% পদ
সরোসধর ধনযেোযগর
মোিযযম।

২

অনুযন ১৮ সরোসধর
বছর অনধিক ধনযেোযগর
৩০ বছর মোিযযম
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লোইযসন্সিোরী হযত
হযব।
) উধল্লধখত
ন্ত্রপোধত-সমূযহর
কমরোমযতর
বযোপোযর অবশযই
জ্ঞোন থ্োকযত হযব।

৬

পযদোন্নধতর জনযাঃ
ধিিোর পযদ
৫বছযরর অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
সরোসধর
ধনযয়োযগর জনযাঃ
ক) এস এস ধস পোস
হযত হযব।
খ) ইযলধক্ট্রকযোল
কট্রি ককোসয পোস
এবিং কমপযক্ষ ‘ধব’
কেণীর ইযলধক্ট্রক
লোইযসন্স-িোরী হযত
হযব।
গ) ধপএই কসযর্র
ন্ত্রপোধত ধবযশষ
কযর এমধপিিোেোর,
কজনোযরর্র,
ড্রোইভোর ইউধনর্
মোইযক্রোযিোন,
ট্রোন্সিরমোর প্রভৃ ধত
ন্ত্রপোধতর
পধরচোলনো ও
রক্ষণোযবক্ষণ সম্পযকয
জ্ঞোন থ্োকযত হযব।
) ধবধভন্ন
জনসমোযবযশ ও বৃহৎ
জনসভোে মোইক
স্থোপন কযর সোউন্ড
কধমউধনযকশন
করোর ক োগযতো
থ্োকযত হযব।
সরোসধর
ধনযয়োযগর জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী পোস
হযত হযব।
খ) ককোন স্বীকৃ ত
প্রধতষ্ঠোন হযত
অযর্োযমোবোইল বো
অযর্োযমোটিভ কট্রি

১
৩৪

২
িোেনোযমো
কমকোধনক

৩
২

৩,০০০৫,৯২০

৪

৫

অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর
বছর অনধিক মোিযযম
৩০ বছর

সোটিযধিযকর্ থ্োকযত
হযব।
গ) কমোর্র
কমকোধনজম এবিং
কমরোমত সম্পযকয
পধরপূণয জ্ঞোন
থ্োকযত হযব এবিং
) সরকোরী অথ্বো
ককোন প্রোইযভর্
কমোর্র কোরখোনোে
কমোর্র গোড়ী
কমরোমত ও
কমইযন্টইযনন্স-এর
কোযজ কমপযক্ষ ৩
বছযরর অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব ।

৬

সরোসধর
ধনযয়োযগর জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী
প যন্ত কলখোপড়ো
থ্োকযত হযব।
খ) ককোন স্বীকৃ ত
প্রধতষ্ঠোন হযত
পোওেোর অথ্বো
ববদুযধতক কট্রি
ককোসয পোস হযত
হযব।
গ) সকল প্রকোর
ববদুযধতক ন্ত্রপোধত
ধবযশষ কযর
বতলচোধলত ইধঞ্জন,
িোেনোযমো এবিং
কজনোযরর্র
কমরোমযতর কোযজ
কমপযক্ষ ১ বছযরর
বোস্তব অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।

৩৫

কমোর্র

৭২

অনূযন ১৮
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সরোসধর ধনযেোযগর

সরোসধর

ড্রোইভোর

বছর অনধিক মোিযযম
৩০ বছর

৩,১০০৬,৩৮০

ধনযয়োযগর জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী পোস
হযত হযব এবিং
খ) ভোরী
কমোর্রগোড়ী
চোলনোর লোইযসন্স
থ্োকযত হযব।

সোযরিং
৩,১০০৬,৩৮০

১

অনূযন ২৫ সরোসধর ধনযেোযগর
বছর অনধিক মোিযযম
৩৫ বছর

১
৩৭

২
কমোর্র লঞ্চ
ড্রোইভোর
৩,১০০৬,৩৮০

৩
১

৪
৫
অনূযন ২৫ সরোসধর ধনযেোযগর
বছর অনধিক মোিযযম
৩৫ বছর

৩৮

তবলচী

৩

অনূযন ১৮
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সরোসধর

সরোসধর
ধনযয়োযগর জনযাঃ
ক) ইনলযোন্ড
কমকোধনকযোল
প্রযপল কভযসযল
সোযরিং ধহসোযব
ক োগযতোর
সোটিযধিযকর্
থ্োকযত হযব।
খ) কমোর্র লঞ্চ
চোলনোর কক্ষযি ৩
বছযরর বোস্তব
অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
৬
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ইনলযোন্ড
কমকোধনকযোল
প্রযপল কভযসলস
এযোক্ট ১৯১৭ এযোক্ট
নিং ১ অব ১৯১৭)
অনু োেী কমোর্র
লঞ্চ চোলনোর
ক োগযতোর উপর
২ে কেণীর
সোটিযধিযকর্
থ্োকযত হযব এবিং
খ) কমোর্র লঞ্চ
চোলনোর কক্ষযি ৩
বছযরর বোস্তব
অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।

সরোসধর

৩,০০০৫,৯২০

বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর

৩৯

কদোতোরী
(কদোতোরো
বোদক)
৩,০০০৫,৯২০

৩

৪০

ফ্লুর্ কপেোর
(বিংশী
বোদক)
৩,০০০৫,৯২০

৩

১
৪১

২
৩
কোযপযন্টোর
১
২,৬০০-৪,৮৭০

অনূযন ১৮

সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর

অনূযন ১৮

সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর

৪

৫
সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর
অনূযন ২০
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ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী
প যন্ত কলখো পড়ো
থ্োকযত হযব।
খ) গোন বো
সুযরর তোল-লে
ও রোগ সম্পযকয
প্রচু র জ্ঞোন
থ্োকযত হযব।
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী
প যন্ত কলখোপড়ো
থ্োকযত হযব।
খ) গোন বো
সুযরর তোল-লে
ও রোগ সম্পযকয
প্রচু র জ্ঞোন
থ্োকযত হযব।
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী
প যন্ত কলখো পড়ো
থ্োকযত হযব।
খ) গোন বো
সুযরর তোল-লে
ও রোগ সম্পযকয
প্রচু র জ্ঞোন
থ্োকযত হযব।
গ) বিংশী বোদক
ধহযসযব
অধভজ্ঞতো
সম্পন্ন হযত
হযব।
৬

সরোসধর
ধনযয়োযগর জনযাঃ

ক) ৮ম কেণী
প যন্ত কলখোপড়ো
থ্োকযত হযব।
খ) কোযপযন্টোর
ধহযসযব ৫ বছযরর

৪২

৪৩

৪৪

িু ধপককটিিং
১
কমধশন
অপোযরর্র
২,৬০০-৪,৮৭০
কিসপোস
১
রোইিোর
২,৬০০-৪,৮৭০

সরকোর কতৃয ক
ধনিযোধরত
ধনযেোগধবধি
অনু োেী
--সরকোর কতৃয ক
ধনিযোধরত
ধনযেোগধবধি
অনু োেী
অনূযন
সহকোরী ধসযন
১৬৮
ক) ৫০% পদ এম
১৮বছর এল এস এসযদর
(সোইন)
অনধিক ৩০ মিয হযত
অপোযরর্র/
বছর
এধপএই
পযদোন্নধতর
অপোযরর্র
মোিযযম এবিং
২,৬০০-৪,৮৭০
খ) ৫০% পদ
সরোসধর
ধনযেোযগর
মোিযযম।
---

অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
------

-------

পযদোন্নধতর
জনযাঃ
ক) ধিিোর পযদ
থ্োকো অবস্থোে
অবশযই ধসযন
অপোযরর্র/ধপএই
অপোযরর্র এর
সিংযগ কমপযক্ষ ৫
বছর োবত কোজ
করোর পূবয দক্ষতো
থ্োকযত হযব।
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ

ক) ৮ম কেণী
প যন্ত কলখোপড়ো
থ্োকযত হযব।
খ) ববদুযধতক
(এধস/ধিধস ২২০
কভোল্ট প যন্ত)
কোজকযমযর
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১

২

৩

৪

৫

বযোপোযর জ্ঞোন
থ্োকযত হযব।
গ) কর্ট লযোম্প
ও হোইযড্রোধমর্োর
বযবহোর সম্পযকয
জ্ঞোন থ্োকযত
হযব।
) জনসভোে
বযবহৃত মোইযকর
ন্ত্রপোধত
অপোযরটিিং ও
কমরোমযতর জ্ঞোন
থ্োকযত হযব।
৬
ঙ) ধবদুযৎ কবোিয
হযত ধস িোযশর
ওেোকয মযোন
পোরধমর্ থ্োকযত
হযব
চ) বতল চোধলত
ইধঞ্জন,ধবদুযৎ
উৎপোদক
কজনোযরর্র এবিং
প্রযজক্টর কমধশন
চোলনো ও
রক্ষণোযবক্ষযণর
জ্ঞোন থ্োকযত
হযব।
ছ) ধসযনমো
অযর্োগ্রোি
লোইযসন্সিোরী
প্রোথ্ীযক
অগ্রোধিকোর কদেো
হযব।

৪৫

এম এল ধগ্রজোর
২,৫০০-৪,৫৯০

১

অনূযন ২০

বছর
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সরোসধর
ধনযেোযগর

সরোসধর
ধনযয়োযগর

অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর

জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী
প যন্ত কলখোপড়ো
থ্োকযত হযব।
খ) ধগেোধরিং এ
অযেধলিং-এর
বযোপোযর ইধঞ্জযনর
ধবযশষ জ্ঞোন
থ্োকযত হযব এবিং
এ ধবষযে
কমপযক্ষ ১
বছযরর
অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।

৪৬

৪৭

কযোশ সরকোর
২,৫০০-৪,৫৯০

এম এল খোলোসী
২,৪০০-৪,৩১০

১

---

১

এম এল এস এসকদর মিয হযত
পযদোন্নধতর
মোিযযম

অনূযন ২০

সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর

১

২

৩

৪

৫

৪৮

এম এল এস এস
২,৪০০-৪,৩১০

১৮৬

---

৪৯

প্রহরী
২,৪০০-৪,৩১০

৭১

সরকোর কতৃয ক
ধনিযোধরত
ধনযেোগ ধবধি
অনু োেী
সরোসধর
ধনযেোযগর

অনূযন

১৮বছর
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পযদোন্নধতর
জনযাঃ
ধিিোর পযদ
২বছযরর
অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী
প যন্ত কলখোপড়ো
থ্োকযত হযব।
খ) ককোন লঞ্চ
কবোধনযত খোলোসীর
কোযজ কমপযক্ষ ১
বছযরর অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
৬
------

সরোসধর
ধনযয়োযগর

অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর

৫০

এমএলএস এস/
মোলী/ সুইপোর
২,৪০০-৪,৩১০

৪

অনূযন ১৮

সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর
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জনযাঃ
৮ম কেণী প যন্ত
কলখোপড়ো থ্োকযত
হযব এবিং ভোল
স্বোযস্থযর
অধিকোরী হযত
হযব।
সরোসধর
ধনযয়োযগর
জনযাঃ
৮ম কেণী প যন্ত
কলখো পড়ো
থ্োকযত হযব।

তর্য িন্ত্রণোলয়
গণয োগোয োগ অধিদপ্তর
কসগুনবোধগচো, ঢোকো-১০০০।
প্রস্তোধবত ধনযয়োগ ধবধিিোলো (সাংস্থোপন িন্ত্রণোলযয় প্রধক্রয়োিীন)
১৯৮৩ সোযল মোশযোল ‘ল’ কধমটি (এনোম কধমটি) কতৃয ক এ অধিদপ্তযরর পদসমূহ
নতু নভোযব পুনধবযনযোস করোর পর ১৯৮৫ সোযলর ২১ নযভম্বর গণসিংয োগ
দপ্তযরর ধনযেোগ ধবধিমোলো কগযজর্ আকোযর প্রকোধশত হে। এরপর এ সিংস্থোটি
নোম পধরবতয ন হযে গণসিংয োগ দপ্তর কথ্যক গণয োগোয োগ অধিদপ্তর ধহযসযব
নোমকরণ করো হে। এছোড়ো, এ অধিদপ্তযর ধকছু পদ ধবধভন্ন সমযে আপযগ্রি
কযর নতু ন পদ সৃধি করো হে। এ ছোড়ো পূযবযর ধনযেোগ ধবধিযত ধকছু
ভু ল-ভ্রোধন্ত ও গড়ধমল থ্োকোে পযদোন্নধতর কক্ষযি সৃি জটিলতো ধনরসযন বতয মোযন
সমযেোপয োগী ধনযেোগ ধবধি বতরীর প্রযেোজনীেতো কদখো কদে। কপ্রধক্ষযত
এস.আর.ও. ৪১৯ এল/৮৫-১৯৮২ সোযলর ২৪ মোযচযর ক োষণো কমোতোযবক এবিং
তদুযেযশয অধপযত ক্ষমতোবযল রোষ্ট্রপধত বোিংলোযদশ কময কধমশযনর সোযথ্
পরোমশযক্রযম জোরীকৃ ত কগযজযর্ি ও নন-কগযজযর্ি কমযচোরী (গণসিংয োগ দপ্তর)
ধনযেোগ ধবধিমোলো, ১৯৮৫ সিংযশোিন কযর নতু ন ধবধিমোলো বতরী করো হে।
১। সাংধক্ষপ্ত ধশযরোনোিাঃ
ধবধিমোলো কগযজযর্ি ও নন-কগযজযর্ি কমযচোরী (গণয োগোয োগ অধিদপ্তর)
ধনযেোগ ধবধিমোলো-২০০৮ নোযম অধভধহত হইযব।
২। সাংজ্ঞোসিূহাঃ
ধবষে ধকিংবো প্রসিংযগর পধরপন্থী ধকছু নো থ্োধকযল এই ধবিমোলোঃ
ক) ‘‘ধনযেোগকোরী কতৃয পক্ষ’’ বধলযত সরকোর বো সরকোর প্রদি ক্ষমতোপ্রোপ্ত
গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর কতৃয পক্ষযক বুেোইযব।
খ)
গ)
)
ঙ)
চ)
ছ)

‘‘কধমশন’’ বধলযত বোিংলোযদশ সরকোরী কময কধমশনযক বুেোইযব।
‘‘তিধসল’’ বধলযত এই ধবধিমোলোর সধহত সিংয োধজত তিধসল বুেোইযব।
‘‘পদ’’ বধলযত তিধসযল উধল্লধখত ধনধদয ি পদযক বুেোইযব।
‘‘প্রযেোজনীে ক োগযতো’’ বধলযত সিংধিি পযদর জনয তিধসযল উধল্লধখত
ক োগযতো বুেোইযব।
‘‘ধশক্ষোণধবস’’ বধলযত ধনধদয ি পযদ ধশক্ষোনধবস ধহসোযব ধন ুক্ত ককোন
বযধক্তযক বুেোইযব।
‘‘স্বীকৃ ধতপ্রোপ্ত ধবশ্বধবদযোলে’’ বধলযত আপোততঃ বলবৎ ককোন আইযনর
দ্বোরো বো আইযনর অিীযন প্রধতধষ্ঠত ককোন ধবশ্বধবদযোলেযক বুেোইযব এবিং
ধবধির উযেশয পূরণকযল্প কধমশযনর সধহত পরোমশযক্রযম সরকোর কতৃয ক
অনুযমোধদত ক োধষত অনয ককোন ধবশ্বধবদযোলে ইহোর অন্তভুয ক্ত হইযব।
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জ) ‘‘স্বীকৃ ত কবোিয’’ বধলযত মোিযধমক ও উচ্চ মোিযধমক ধশক্ষো কবোিয,
কোধরগরী ধশক্ষো কবোিয ও মোদ্রোসো ধশক্ষো কবোিয-কক বুেোইযব এবিং এই ধবধির
উযেশয পূরণকযল্প কধমশযনর সধহত পরোমশযক্রযম সরকোর কতৃয ক
অনুযমোধদত বধলেো ক োধষত অনয ককোন কবোিয ইহোর অন্তভুয ক্ত হইযব।
৩। ধনযয়োগ পদ্ধধতাঃ
(১)

(২)

তিধসযল বধণযত ধবিোন সোযপযক্ষ ককোন ধনধদয ি পযদ ধননধলধখত
পদ্ধধতযত ধনযেোগদোন করো হইযবঃ
(ক)

সরোসধর ধনযেোযগর মোিযযম, অথ্বো কপ্রষযণর মোিযযম;

(খ)

পযদোন্নধতর মোিযযম।

ককোন বযধক্তযক ককোন ধনধদয ি পযদ ধনযেোগ করো হইযব নো ধদ তজ্জনয
প্রযেোজনীে ক োগযতো তোহোর নো থ্োযক এবিং সরকোরী ধনযেোযগর কক্ষযি
তোহোর বেস উক্ত পযদর জনয তিধসযল বধণযত সমেসীমোর মযিয নো হে।

৪। সরোসধর ধনযয়োগাঃ
(১)

১৯৭৯ সোযলর ধপএসধস (কনসোলযর্শন-করগুযলশযনর) শতয সোযপযক্ষ
কধমশযনর সুপোধরশ বযধতযরযক ককোন ধনধদয ি পযদ ককোন বযধক্তযক
সরোসধর ধনযেোগ করো চধলযব নো।

(২)

ধনধদয ি পযদ সরোসধর ধনযেোযগর জনয ককোন বযধক্ত ক োগয ধবযবধচত হইযব
নো, ধদ ধতধন
(ক) বোিংলোযদযশর নোগধরক নো হন অথ্বো বোিংলোযদযশর স্থোেী বোধসিো
নো হন। অথ্বো বোিংলোযদযশর িধমসোইলি নো হন। তযব ক বযধক্ত
পূবয হইযতই প্রজোতযন্ত্রর চোকুরীযত ধন ক্ত
ু রধহেোযছন, তোহোর কক্ষযি
এই দিো প্রযজো য হইযব নো;
(খ) এমন ককোন বযধক্তযক ধববোহ কযরন অথ্বো ধববোহ কধরবোর জনয
প্রধতশ্রুধতবদ্ধ হন ধ ধন বোিংলোযদযশর নোগধরক নযহন।

(৩)

ককোন ধনধদয ি পযদ সরোসধর ধনযেোগ করো হইযব নো ধদ
(ক)

ধনযেোযগর জনয বোছোইকৃ ত বযধক্তর স্বোস্থয পরীক্ষোর উযেযশয স্বোস্থয
অধিদপ্তযরর মহোপধরচোলক কতৃয ক গঠিত কমধিকযোল কবোিয অথ্বো
কক্ষি ধবযশষ তৎকতৃয ক মযনোনীত ককোন কমধিকযোল অধিসোর এই
মযময প্রতযেন নো কযরন ক , উক্ত বযধক্ত স্বোস্থযগতভোযব অনুরূপ
পযদ ধনযেোগলোযভর ক োগয এবিং ককোন বদধহক ববকযলয ভু ধগযতযছন
নো োহো ধনধদয ি পযদর দোধেত্ব পোলযন ককোন বযো োত সৃধি কধরযত
পোযর এবিং

(খ)

এইরূপ বোছোইকৃ ত বযধক্তর পূবয কো যকলোপ থ্োয োগয এযজন্সীর
মোিযযম তদন্ত নো হইেো থ্োযক ও তদযন্তর িযল কদখো োে ক ,
প্রজোতযন্ত্রর চোকুরীযত ধন ুধক্তর জনয ধতধন অনুপ ুক্ত।
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(৪) ককোন বযধক্তযক ককোন ধনধদয ি পযদ ধনযেোযগর জনয সুপোধরশ করো হইযব নো
ধদ ধতধন
(ক) উক্ত পযদর জনয কধমশন কতৃয ক দরখোস্ত আহবোযনর ধবজ্ঞধপ্তযত
উধল্লধখত
ধি-সহ থ্ো থ্ িরযম ও ধনধদয ি তোধরযখর মযিয দরখোস্ত দোধখল
নো কযরন;
(খ) সরকোরী চোকুরী ধকিংবো ককোন স্থোনীে কতৃয পযক্ষর চোকুরীযত
ধনযেোধজত থ্োকোকোযল থ্ো থ্ কতৃয পযক্ষর মোিযযম দরখোস্ত দোধখল
নো কযরন।
৫। পযদোন্নধতর িোিযযি ধনযয়োগাঃ
৪০
(১) এতদুযেযশয সরকোর কতৃয ক গঠিত ধবভোগীে পযদোন্নধত কধমটির সুপোধরযশর
ধভধিযত ৩ে কেণীর ধনধদয ি পযদ এবিং কধমশযনর সুপোধরযশর ধভধিযত ২ে
কেণীর ধনধদয ি পযদ পযদোন্নধতর মোিযযম ধনযেোগ করো োইযব।
(২)

ধদ ককোন বযধক্তর চোকুরীর বৃিোন্ত সযন্তোষজনক নো করো হে, তোহো হইযল
ধতধন ধনধদয ি পযদ পযদোন্নধতর মোিযযম ধনযেোযগর জনয ক োগয বধলেো
ধবযবধচত হইযব নো।

(৩) তিধসযল বধণযত * (তোরকো) ধচধিত ক সকল পযদ পযদোন্নধতর ধবিোন
রোখো হেধন কসই সকল পদযক ব্লক কপোট ধহযসযব গণয করো হইযব এবিং
সরকোধর ধবধি কমোতোযবক তোহোরো ১০ বৎসর চোকুরীর পূধতয যত ধসযলকশন
কগ্রি (উচ্চতর কস্কল) প্রোপ্ত হইযবন।
৬। ধশক্ষোণধবসীাঃ
(১) স্থোেী শূনয পযদর ধবপরীযত ধনধদয ি পযদ ধনযেোযগর জনয বোছোইকৃ ত বযধক্তযক
ধশক্ষোণধবস স্তযর
(ক)

সরোসধর ধনযেোযগর কক্ষযি, বোস্তব ধনযেোযগর তোধরখ হইযত দুই
বৎসযরর জনয; এবিং

(খ)

পযদোন্নধতর কক্ষযি, অনুরূপ ধনযেোযগর তোধরখ হইযত এক বৎসযরর
জনয ধনযেোগ করো হইযব;
শতয থ্োযক ক , ধনযেোগকোরী কতৃয পক্ষ কোরণ ধলধপবদ্ধ কধরেো
ধশক্ষোণধবশীর কমেোদ এইরূপ সম্প্রসোরণ কধরযত পোযরন োহোযত
বধণযত কমেোদ সবযসোকুযলয দুই বৎসযরর অধিক নো হে।

(২)

ক
কক্ষযি ককোন ধশক্ষোনধবযসর ধশক্ষোণধবশীর কমেোদ চলোকোযল
ধনযেোগকোরী কতৃয পক্ষ মযন কযরন ক , তোহোর আচরণ ও কময
সযন্তোষজনক নযহ, পুধলশ কভধরধিযকশন ধরযপোর্য সযন্তোষজনক নযহ ধকিংবো
তোহোর কমযদক্ষ সম্ভোবনো নোই, কসই কক্ষযি ধনযেোগকোরী কতৃয পক্ষঃ
(ক)

সরোসধর ধনযেোযগর কক্ষযি ধশক্ষোনধবসীর চোকুরীর অবসোন
র্োইযত পোধরযবন;
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(খ)
(৩)

পযদোন্নধতর কক্ষযি তোহোযক ক পদ হইযত পযদোন্নধত কদওেো
হইেোধছল, কসই পযদ প্রতযোবতয ন করোইযত পোধরযবন।

ধশক্ষোণধবশীর কমেোদ, বধিযত কমেোদ থ্োধকযল তোহোসহ, সম্পূণয হওেোর
পর ধনযেোগকোরী কতৃয পক্ষ
(ক)

ধদ এই মযময সন্তি হন ক , ধশক্ষোণধবশীর কমেোদ চলোকোযল ককোন
ধশক্ষোণধবশীর আচরণ ও কময সযন্তোষজনক, তোহো হইযল

(৪)

উপ-ধবধির ধবিোন সোযপযক্ষ, তোহোযক চোকুরীযত স্থোেী কধরযবন এবিং (খ)
ধবধি ৬ উপধবধি (২) এর (ক) ও (খ) এর অনুরূপ।

(৫)

ককোন ধশক্ষোণধবসযক ককোন ধনধদয ি পযদ স্থোেী করো হইযব নো তক্ষণ নো
সরকোরী আযদশ বযল সমযে সমযে ক পরীক্ষো ও প্রধশক্ষযণর বযবস্থো করো
হে, কসই পরীক্ষোে ধতধন পোস কযরন ও প্রধশক্ষণ সোিযলযর সধহত সমোপন
কযরন।
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গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর কিথ কতথো/কিথ চোরীযদর
ধনযয়োগধবধি/২০০৬
ক্রঃ
নিং

পযদর নোম ও
কবতনক্রম

১
১।

২
মহোপধরচোলক
১৬,৮০০২০,৭০০

২।

পধরচোলক
১৩,৭৫০১৯,২৫০
উপ-পধরচোলক
১১,০০০১৭,৬৫০
ধসধনের তথ্য
অধিসোর
১১,০০০১৭,৬৫০
সহকোরী
পধরচোলক
৬,৮০০১৩,০৯০
তথ্য অধিসোর
৬,৮০০১৩,০৯০
তথ্য ও
িকুযমযন্টশন
অধিসোর

৩
।
৪।

৫।

৬
।
৭।

পদ সরোসধর
সিংখযো ধনযেোযগ
র
কক্ষযি
বেসসী
মো
৩
৪
--১

ধনযেোগ পদ্ধধত

৫
ধবধসএস (তথ্যসোিোরণ)
কযোিোযরর
ধনযেোগধবধি
অনু োেী
-ঐ-

ক োগযতো

৬
---

৩

---

১০

---

-ঐ-

---

১৪

---

-ঐ-

---

৫

---

-ঐ-

---

৪৪

---

-ঐ-

---

১

---

-ঐ-

---
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---

৬,৮০০১৩,০৯০
৮ উপ-পধরচোলক
।
(সিংগীত)
১১,০০০১৭,৬৫০
৯। সহকোরী
পধরচোলক
(সিংগীত)
৬,৮০০১৩,০৯০

১

২

১

---

৩ অনূযন ২১
বছর
অনধিক
৩০ বছর

৩

৪

সহকোরী পধরচোলক
(সিংগীত) হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম
৬৭% পদ ঊর্ধ্যতন
কণ্ঠধশল্পী হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম।
৩৩% পদ সরোসধর
ধনযেোযগর মোিযযম ।

৫

পযদোন্নধতর জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৭ বছযরর অধভজ্ঞতো।
ক োগয বযধক্ত পোওেো নো
কগযল কপ্রষযণ।
পযদোন্নধতর জনযাঃ
ধিিোর পযদ ৭ বছযরর
অধভজ্ঞতো ও স্নোতক পোশ
হযত হযব ।
সরোসধর ধনযয়োগ জনযাঃ
ক) ককোন স্বীকৃ ত
ধবশ্বধবদযোলে হযত
বযোযচলর ধিগ্রী।
খ) বযোপক সোিংস্কৃ ধতক
জ্ঞোন, ধবযশষ কযর সিংগীত
রচনো ও সুর সিংয োজনোে
প্রযেোজনীে অধভজ্ঞতো
এবিং
গ) গোযনর মোিযযম
জনগণযক আনি দোযনর
ক্ষমতো ও ভোলভোযব বক্তৃতো
কদেোর অধভজ্ঞতো।

৬

১০

রক্ষণোযবক্ষণ
প্রযকৌশলী
৬,৮০০১৩,০৯০

১

--

রক্ষণোযবক্ষণ
পজদোন্নধতর জনযাঃ ধিিোর
তত্ত্বোবিোেক,
পযদ ৭ বছযরর অধভজ্ঞতো
সহকোরী
থ্োকযত হযব।
রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক
(ধিযিঃোমো) ও
কর্শধনধশেোন-কোমসোউন্ড করকধিযট
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম ।

১১

প্রযকৌশলী
(অধিও
ধভজুযেোল ও

১

---

রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক,
সহকোরী
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পযদোন্নধতর জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৭ বছযরর অধভজ্ঞতো।

ধবযশষ ভযোন)
৬,৮০০১৩,০৯০

১২

রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক
(ধিযপঃোমো) ও
কর্কধনধশেোন কোমসোউন্ড করকধিি
এর মিয হযত
পযদোন্নধতর
মোিযযম।

প্রশোসধনক
কমযকতয ো
৫,১০০১০,৩৬০

১

---

প্রিোন সহকোরী
হইযত পযদোন্নধতর
মোিযযম।

পযদোন্নধতর জনযাঃ
ধিিোর পযদ ৫ বছযরর
অধভজ্ঞতো।

১৩ সহকোরী ধহসোব
রক্ষণ অধিসোর
৫,১০০১০,৩৬০

১

---

ধহসোব রক্ষক,
উচ্চমোন সহকোরী
কোম-কযোধশেোর
হইযত পযদোন্নধতর
মোিযযম।

পযদোন্নধতর জনযাঃ ধিিোর
পযদ ৫ বছযরর অধভজ্ঞতো।

১৪

১
১৫

অনুষ্ঠোন
সিংগঠক
৫,১০০১০,৩৬০

প্রস্তোধবত অগযোযনোগ্রোযম পদটি সহকোরী তথ্য অধিসোর নোমকরণ কযর
লোমো তথ্য অধিযস স্থোনোন্তযরর প্রস্তোব করো হযেযছ। ধবিোে প্রস্তোধবত
ধনযেোগ ধবধিযত এ পযদর ককোন প্রস্তোব রোখো হে ধন।

সহকোরী তথ্য
অধিসোর
৫,১০০১০,৩৬০

৮ অনূযন ২১
৪
বছর
অনধিক
৩০ বছর

২
রক্ষণোযবক্ষণ

৩

৪

২

--

ক) ৩৩%পদ প্রিোন
সহকোরী, উচ্চমোন
সহকোরী,
সোাঁর্ধলধপকোর,
উচ্চমোন সহকোরী
কোম-কযোধশেোর ও
ধহসোব রক্ষক হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম
খ) ৬৭% পদ
কমযকধমশন কতৃয ক
সরোসধর ধনযেোযগর
মোিযযম

৫
সহকোরী
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পযদোন্নধতর জনযাঃ
ধিিোর পযদ ৫ বছযরর
অধভজ্ঞতো এবিং স্নোতক
ধিগ্রীিোরী হযত হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) কমপযক্ষ ২ে কেণীর
স্নোতক ধিগ্রী থ্োকযত হযব।
খ) ভোল সিংগঠক, সভোসমোযবযশ বক্তৃতো কদেোর
ক োগযতো থ্োকযত হযব।
গ) বোিংলোযদযশর মোনুযষর
জীবন োিো সম্বযন্ধ পধরপূণয
িোরণো থ্োকযত হযব।
) ধবভোগীে প্রোথ্ীযদর কক্ষযি
বেস ধশধথ্ল ক োগয।
৬
পযদোন্নধতর জনযাঃ

তত্ত্বোবিোেক

রক্ষণোযবক্ষণ
ধিিোর পযদ ৭ বছযরর
তত্ত্বোবিোেক (নন- অধভজ্ঞতো।
ধিযিঃোমো) ও
সোউন্ড কমকোধনক
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম।

৫,১০০১০,৩৬০
(অথ্য মন্ত্রণোলযের
২৮/০৩/২০০৪
তোধরযখর
অম/অধব/ িোন্ড১/তথ্য-৫/৯৪/
৪২ নম্বর স্মোরক
অনু োেী)
১
৬

সহকোরী
রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক
(ধিযিঃোমো)
৫,১০০১০,৩৬০

২

অনূযন ২০ সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক মোিযযম।
৩০বছর

(ক) পোওেোর/অযর্োযমোবোইল১
(খ) ইযলকট্রধনক্স-১টি।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
(ক) পোওেোর/অযর্োযমোবোইল
ইধঞ্জধনেোধরিং এ ধিযিঃোমো
এবিং ধসযনমো ভযোন ও
ববদুযধতক কজনোযরর্র
কমরোমযতর কোযজ কমপযক্ষ ২
বছযরর অধভজ্ঞতো।
(খ) ইযলকট্রধনক্স
ইধজ্ঞধনেোধরিং-এ ধিযিঃোমো
এবিং ইযলকট্রধনক্স ন্ত্রপোধত
কমরোমযতর কোযজ ২ বছযরর
অধভজ্ঞতো।
(গ) সরোসধর কলোক নো
পোওেো কগযল সোউন্ড
কমকোধনকযদর মিয হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম
পুরণয োগয (ধিিোর পযদ ৭
বছযরর অধভজ্ঞতো)।
( ) ধবভোগীে প্রোথ্ীযদর
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কক্ষযি বেস ধশধথ্লয োগয।
১৭

সহকোরী
রক্ষণোযবক্ষণ
তত্ত্বোবিোেক
(নন-ধিযিঃোমো)

১

---

৩,৩০০৬,৯৪০
১
৮

কর্কধনধশেোনকোম-সোউন্ড
করকধিট

১

৫,১০০১০,৩৬০

১
১৯

২০

২১

২
সোউন্ড
কমকোধনক
৩,৩০০৬,৯৪০

উচ্চমোন
সহকোরী/ প্রিোন
সহকোরী
৩,৭০০৮,০৬০
উচ্চমোন
সহকোরী
৩,৫০০-৭,৫০০

৩
৭

মর্র কমকোধনক
ও িোেনোযমো
কমকোধনকযদর
মথ্য হযত
পযদোন্নধতর
মোিযযম।

সহকোরী
রক্ষণোযবক্ষণ
তওবোবিোেক
(নন-ধিযিঃোমো) ও
সোউন্ড কমকোধনক
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম।
৪
৫
অনূযন ১৮ সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক মোিযযম ।
৩০বছর
---

৫

--

৩
১

--

পযদোন্নধতর জনযাঃ
ধিিোর পযদ ৮ বছযরর
অধভজ্ঞতো

পযদোন্নধতর জনযাঃ
ধিিোর পযদ ৫ বছযরর
অধভজ্ঞতো।

৬
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এইচ এস ধস বো
সমমোযনর পরীক্ষোে পোস
এবিং ইযলকট্রধনক্স ও
ইযলকধট্রকযোল ধবষযে
কভোযকশনোল কট্রি ককোসয
পোস হযত হযব।
খ) ইযলকট্রধনক্স ন্ত্রপোধত,
ধসযনমো ও মোধল্টধমধিেো
প্রযজক্টর কমরোমযতর
বযোপোযর ৩ বছযরর বোস্তব
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।ঃ য
পযদোন্নধতর জনযাঃ
ধিিোর পযদ ২ বছযরর
অধভজ্ঞতো।

উচ্চমোন
সহকোরী/সোাঁর্
মুদ্রোক্ষধরক হইযত
পযদোন্নধতর
মোিযযম।
৭০% পদ অধিস পযদোন্নধতর জনযাঃ
সহঃ কোমধিিোর পযদ ৩ বছযরর
মুদ্রোক্ষধরক, এবিং অধভজ্ঞতো।
৩০% পদ ক োষক
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম।
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২২

ধহসোব রক্ষক
৩,৫০০-৭,৫০০

১

--

ধহসোব সহকোরী,
কটোরকীপোর ও
কটোর সহকোরী
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম।
ধহসোব সহকোরী,
কটোরকীপোর,
কটোর সহকোরী
পদ হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম
সোাঁর্-মুদ্রোক্ষধরক
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম।

২৩ উচ্চমোন
সহকোরী কোমকযোধশেোর
৩,৫০০-৭,৫০০

১

--

২৪

সোাঁর্ধলধপকোর
৩,৫০০-৭,৫০০

১

--

২৫

উর্ধ্যতন
কন্ঠধশল্পী
৩,৫০০-৭,৫০০

১২ অনূযন ১৮ সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক মোিযযম
৩০ বছর

১
২
৬

২
সোাঁর্মুদ্রোক্ষধর
ক
৩,৩০০৬,৯৪০

৩
৬

৪
৫
অনূযন ১৮ সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক মোিযযম
৩০ বছর
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পযদোন্নধতর জনযাঃ
ধিিোর পযদ ৩ বছযরর
অধভজ্ঞতো।
পযদোন্নধতর জনযাঃ
ধিিোর পযদ ৩ বছযরর
অধভজ্ঞতো।
পযদোন্নধতর জনযাঃ
ক) ধিিোর পযদ
৮ বছযরর অধভজ্ঞতো।
খ) ধি.ধপ.ধস কতৃয ক
ধবভোগীে পরীক্ষোে উিীণয
হযত হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) সিংগীযত স্নোতক হযত
হযব।
খ) সুর সিংয োজন ও
কন্ঠদোযন পোরদধশযতো থ্োকযত
হযব।
গ) সুলধলত ও ধমধি সুযরর
অধিকোরী হযত হযব।
) গণজমোযেযত অথ্বো
ককোন সোিংস্কৃ ধতক অনুষ্ঠোযন
স্বোিীনভোযব কন্ঠদোযন সক্ষম
হযত হযব।
ঙ) গোযনর মোিযযম কমযসূচী
প্রচোযরর অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
৬
ক) এইচ এস ধস/সমমোযনর
পোস হযত হযব।
খ) সোাঁর্ধলধপযত ইিংযরজীযত
৭০ শব্দ ও বোিংলোে ৪৫ শব্দ
এবিং র্োইপ
রোইর্োর/কধম্পউর্োর
র্োইধপিং-এ ইিংযরজীযত ২৮
শব্দ ও বোিংলোে ২৩ শযব্দর

২৭

অধিস
সহকোরী কোমমুদ্রোক্ষধরক
৩,০০০৫,৯২০

১১৪ অনূযন ১৮
বছর
অনধিক
৩০ বছর

ক) ৩৩% পদ এম.
এল এস.এস/ প্রহরী
পযদর কমযচোরীযদর মিয হযত
পযদোন্নধতর
মোিযযম।
খ) ৬৭% পদ
সরোসধর ধনযেোযগর
মোিযযম

গধত থ্োকযত হযব।
গ) কধম্পউর্োযর M S
WORD & AXL-এ কোযজর
অধভজ্ঞতো ও সনদপি
থ্োকযত হযব।
পযদোন্নধত জনযাঃ
ক) এইচ এস ধস/সমমোযনর
পোস হযত হযব
খ) ধিিোর পযদ ৫ বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।
গ) র্োইপ
রোইর্োর/কধম্পউর্োযর
প্রধতধমধনযর্ বোিংলোে ২০ শব্দ
ও ইিংযরজীযত ২৮ শব্দ
র্োইধপিং গধত থ্োকযত হযব।
) কধম্পউর্োযর Micro Soft
Office-এ অধভজ্ঞতোর
সনদপি থ্োকযত হযব।
ঙ) পযদোন্নধতর জনয ক োগয
প্রোথ্ী নো পোওেো কগযল
সরোসধর ধনযেোযগর মোিযযম।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ

১

২

৩

২

ধহসোব

৩

৪

৫

অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর
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ক) এইচ এস ধস/সমমোযনর
পোস হযত হযব
খ) র্োইপ
রোইর্োর/কধম্পউর্োযর
প্রধতধমধনযর্ বোিংলোে ২০ শব্দ
ও ইিংযরজীযত ২৮ শব্দ
র্োইধপিং গধত থ্োকযত হযব।
L) কধম্পউর্োযর কযম্পোযজর
কোযজ অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
) কধম্পউর্োযর Micro Soft
Office-এ অধভজ্ঞতোর
সনদপি থ্োকযত হযব।
৬
সরোসধর ধনযয়োযগর জনযাঃ

৮

সহকোরী

বছর
অনধিক

৩,০০০৫,৯২০

মোিযযম

৩০বছর

ক) এইচ এস ধস (বোধণজয
ধবভোযগ) পোস হযত হযব এবিং
খ) ধহসোব সিংরক্ষণ ও নধথ্পি
সিংরক্ষযণর কোযজ কমপযক্ষ ২
বছযরর অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
গ) কধম্পউর্োযর Micro Soft
Office I M S WORD & Excel -

এ অধভজ্ঞতোর সনদপি
থ্োকযত হযব।
২৯ ক োষক
৩,০০০৫,৯২০

৬৮ অনূযন ১৮
বছর
অনধিক
৩০বছর

ক) ৩৩% পদ
প্রযেোজনীে
ধশক্ষোগত ক োগযতো
সম্পন্ন এম.
এল.এস.এস/
প্রহরীযদর মিয হযত
পযদোন্নধতর মোিযযম।
খ) ৬৭% পদ
সরোসধর ধনযেোযগর
মোিযযম

পযদোন্নধতর জনযাঃ
পযদোন্নধতর জনয ধিিোর পযদ
৫ বছযরর অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযত।
ক) এইচ এস ধস/সমমোযনর
পোস হযত হযব এবিং স্পি ও
সুধমি স্বযরর অধিকোরী হযত
হযব।
খ) ক োষণোর বযোপোযর ভোল
দক্ষতো থ্োকযত হযব।
গ) ক োষণোর ধবজ্ঞধপ্ত বতরী
করোর দক্ষতো থ্োকযত হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এইচ এস ধস/সমমোযনর
পোস হযত হযব এবিং স্পি ও
সুধমি স্বযরর অধিকোরী হযত
হযব।
খ) ক োষণোর বযোপোযর ভোল
দক্ষতো থ্োকযত হযব।
গ) ক োষনোর ধবজ্ঞধপ্ত বতরী
করোর দক্ষতো থ্োকযত হযব।

৩

কটোরকীপো

১

অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর
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সরোসধর ধনযয়োযগর

০

১

র
৩,০০০৫,৯২০

২

৩ কটোর
১ সহকোরী
৩,০০০৫,৯২০

বছর
অনধিক
৩০ বছর

৩
২

মোিযযম

৪

৫

জনযাঃ
ক) এইচ এস ধস/সমমোযনর
পরীক্ষোে পোস হযত হযব
খ) কমোর্রগোড়ী, মোইক,
ধসযনমো প্রযজক্টর,
কজনোযরর্র, কধম্পউর্োর ও
ববদুযধতক ন্ত্রোিংযশর নোম,
সিংরক্ষণ ও সরবরোহসহ এবিং
কটোযরর ধহসোব সিংরক্ষণ
কোযজ কমপযক্ষ ২ বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।
৬

অনূযন ১৮ সরোসধর ধনযেোযগর
মোিযযম
বছর

সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ

অনধিক
৩০ বছর

ক) এইচ এস ধস/সমমোযনর
পরীক্ষোে পোস হযত হযব।
খ) কমোর্রগোড়ী, মোইক,
ধসযনমো প্রযজক্টর, কজনোযরর্র
ও ববদুযধতক ন্ত্রোিংযশর নোমসহ
সিংরক্ষণ ও সরবরোহ এবিং
কটোযরর ধহসোব সিংরক্ষণ
কোযজ কমপযক্ষ ২ বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।

৩২ *ধসযন
(সোইন)
অপোযরর্র
৩,০০০৫,৯২০

৬৯ অনূযন ১৮
বছর
অনধিক
৩০ বছর

৩৩%পদ সহকোরী
সোইন অপোযরর্র/
এধপএই
অপোযরর্রযদর মিয
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম এবিং
৬৭% পদ সরোসধর
ধনযেোযগর মোিযযম

পযদোন্নধতর জনযাঃ
ক) এস এস ধস/সমমোযনর
পরীক্ষোে পোস ও ধিিোর পযদ
৫ বছযরর অধভজ্ঞতো।
খ) ধসযনমো অযর্োগ্রোি
লোইযসন্সিোরী হযত হযব।
গ) ধিধপধস কতৃয ক বযবহোধরক
পরীক্ষোে উিীণয হযত হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর জনাঃ
ক) এস এস ধস/সমমোযনর
পরীক্ষোে পোস হযত হযব।
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খ) জ্বোলোনী বতল দ্বোরো চোধলত
ইধঞ্জন, ধবদুযৎ উৎপোদক
কজনোযরর্র, ধসযনমো প্রযজক্টর,
মোধল্টধমধিেো প্রযজক্টর কমধশন
চোলনো, রক্ষণোযবক্ষণ ইতযোধদ
ধবষযে ২ বছযরর বোস্তব
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।
গ) ধিধপধস কতৃয ক বযবহোধরক
পরীক্ষোে উিীণয হযত হযব।
) ধসযনমো অযর্োগ্রোি
লোইযসন্সিোরী হযত হযব।
ঙ) উধল্লধখত ন্ত্রপোধতসমূহ
কমরোমযতর বযোপোযর অবশযই
জ্ঞোন থ্োকযত হযব।
চ) ধবভোগীে প্রোথ্ীযদর কক্ষযি
বেস ধশধথ্ল ক োগয ।

১

৩
৩

২

পোবধলক এযড্রস
ইকুইপযমন্ট
অপোযরর্র
(ধপএই
অপোযরর্র)
৩,০০০৫,৯২০

৩
৬

৪

অনূযন ১৮
বছর
অনধিক
৩০ বছর

৫

ক) ৩৩% এধপএই
অপোযরর্র ও
সহকোরী সোইন
অপোযরর্র পদ হযত
পযদোন্নধতর
মোিযযম।
খ) ৬৭% পদ
সরোসধর ধনযেোযগর
মোিযযম।

346

৬

পযদোন্নধতর জনযাঃ
ক) এস এস ধস
পোস/সমমোযনর পরীক্ষোে
পোস ও ধিিোর পযদ ৫
বছযরর অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
খ) ধিধপধস কতৃয ক
বযবহোধরক পরীক্ষোে উিীণ
হযত হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এস এস ধস/সমমোযনর
পরীক্ষোে পোস হযত হযব।
খ) ইযলধক্ট্রকযোল কট্রি ককোসয
পোস এবিং কমপযক্ষ ‘ধস’
কেণীর ইযলধক্ট্রক
লোইযসন্সিোরী হযত হযব।
গ) ধপএই কসযর্র ন্ত্রপোধত
ধবযশষ কযর এমধিিোেোর,
কজনোযরর্র, ড্রোইভোর
ইউধনর্ মŠহযক্রোযিোন,
ট্রোন্সিরমোর প্রভৃ ধত

৩ *কমোর্র
৪ কমকোধনক
৩,০০০৫,৯২০

২

অনূযন ১৮ সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক মোিযযম
৩০ বছর

১
৩
৫

৩
২

৪
অনূযন ১৮
বছর
অনধিক
৩০ বছর

২
*িোেনোযমো
কমকোধনক
৩,০০০৫,৯২০

৫
সরোসধর
ধনযেোযগর
মোিযযম।
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ন্ত্রপোধতর পধরচোলনো ও
রক্ষণোযবক্ষণ সম্পযকয জ্ঞোন
থ্োকযত হযব।
) জনসভো এবিং সভোঅনুষ্ঠোযন মোইক স্থোপন
কযর সোউন্ড
কধমউধনযকশন করোর
ক োগযতো থ্োকযত হযব।
ঙ) ধিধপধস কতৃয ক
বযবহোধরক পরীক্ষোে উিীণয
হযত হযব।
চ) ধবভোগীে প্রোথ্ীযদর
কক্ষযি বেস ধশধথ্লয োগয।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এসএসধস/সমমোযনর
পরীক্ষোে পোস হযত হযব।
খ) ককোন স্বীকৃ ত প্রধতষ্ঠোন
হযত অযর্োযমোবোইল বো
অযর্োযমোটিভ কট্রি ককোসয
পোস হযত হযব
গ) কমোর্র কমকোধনজম এবিং
কমরোমত সম্পযকয পধরপূণয
জ্ঞোন থ্োকযত হযব।
) সরকোরী অথ্বো ককোন
প্রোইযভর্ কমোর্র কোরখোনোে
কমোর্র গোড়ী কমরোমত ও
কমইযন্টইযনন্স এর কোযজ
কমপযক্ষ ৩ বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।
ঙ) ধিধপধস কতৃয ক
বযবহোধরক পরীক্ষোে উিীণয
হযত হযব।
৬
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) এসএসধস/সমমোযনর পোস
হযত হযব।
খ) ককোন স্বীকৃ ত প্রধতষ্ঠোন
হযত ববদুযধতক/কমকোধনক-এ
কট্রি ককোসয পোস হযত হযব।
গ) সকল প্রকোর ববদুযধতক
ন্ত্রপোধত ধবযশষ কযর
বতলচোধলত ইধঞ্জন,
িোেনোযমো এবিং কজনোযরর্র
কমরোমযতর কোযজ কমপযক্ষ

৩
৬

৭২

অনূযন ১৮ সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর

৩৭ *সোযরিং
৩,১০০৬,৩৮০

১

অনূযন ২৫ সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩৫ মোিযযম
বছর

৩
৮

১

১

*কমোর্র
ড্রোইভোর
৩,১০০৬,৩৮০

*কমোর্র লঞ্চ
ড্রোইভোর

৩,১০০৬,৩৮০

২

৩

অনূযন ২৫

সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩৫ মোিযযম
বছর

৪

৫
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৩ বছযরর বোস্তব অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
) ধিধপধস কতৃয ক
বযবহোধরক পরীক্ষোে উিীণয
হযত হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী পোস হযত হযব,
এবিং
খ) ভোরী কমোর্রগোড়ী
চোলনোর লোইযসন্স থ্োকযত
হযব।
গ) ড্রোইধভিং-এর বযবহোধরক
পরীক্ষোে উিীণয হযত হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ককোন স্বীকৃ ত প্রধতষ্ঠোন
হযত ইনলযোন্ড কমকোধনকযোল
প্রযপল কভযসলস সোযরিং
ধহসোযব। ক োগযতোর
সোটিযধিযকর্ থ্োকযত হযব।
খ) কমোর্র লঞ্চ চোলনোর
কক্ষযি ৩ বছযরর বোস্তব
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।
গ) বযবহোধরক পরীক্ষোে
উিীলয হযত হযব।

সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ককোন স্বীকৃ ত প্রধতষ্ঠোন
হযত ইনলযোন্ড
কমকোধনকযোল প্রযপল
কভযসলস এযোক্ট ১৯১৭
(এযোক্ট নিং ১ অব ১৯১৭)
অনু োেী কমোর্র লঞ্চ
চোলনোর ক োগযতোর উপর
২ে কেণীর সোটিযধিযকর্
থ্োকযত হযব।
খ) কমোর্র লঞ্চ চোলনোর
কক্ষযি ৩ বছযরর বোস্তব
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।
গ) বযবহোধরক পরীক্ষোে
উিীণয হযত হযব।
৬

৩
৯

*তবলচী
৩,০০০৫,৯২০

৩

অনূযন ১৮ সরোসধর

বছর
অনধিক ৩০
বছর

৪০ *কদোতোরী
(কদোতোরো
বোদক)
৩,০০০৫,৯২০

৩

*ফ্লুর্ কপেোর
৪১ (বিংশী
বোদক)
৩,০০০৫,৯২০

৩

৪২ *কোযপযন্টোর
২,৬০০৪,৮৭০

১

অনূযন ১৮

৪
৩

১

অনূযন ১৮

১

---

*িু ধিককটিিং
কমধশন
অপোযরর্র
২,৬০০৪,৮৭০

৪৪ *কিসপোস

অনূযন ১৮

বছর
অনধিক ৩০
বছর

অনূযন ১৮

বছর
অনধিক ৩০
বছর

বছর
অনধিক
৩০ বছর

বছর
অনধিক
৩০ বছর

সরোসধর ধনযয়োযগর
ধনযেোযগর
জনযাঃ
মোিযযম
ক) এস এস ধস পোস হযত
হযব
খ) তবলো বোদক ধহযসযব
বযবহোধরক পরীক্ষোে
উিীণয হযত হযব।
সরোসধর
সরোসধর ধনযয়োযগর
ধনযেোযগর
জনযাঃ
মোিযযম
ক) এস এস ধস পোস হযত
হযব
খ) কদোতরো বোদক
ধহযসযব বযবহোধরক
পরীক্ষোে উিীণয হযত
হযব।
সরোসধর
সরোসধর ধনযয়োযগর
ধনযেোযগর
জনযাঃ
মোিযযম
ক) এস এস ধস পোস হযত
হযব।
খ) বিংশী বোদক ধহযসযব
বযবহোধরক পরীক্ষোে
উিীণয হযত হযব।
সরোসধর
সরোসধর ধনযয়োযগর
ধনযেোযগর
জনযাঃ
মোিযযম
ক) ৮ম কেণী পোস হযত
হযব।
খ) কোযপযন্টোর ধহযসযব ৫
বছযরর অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
গ) ধিধপধস কতৃয ক
বযবহোধরক পরীক্ষোে
উিীণয হযত হযব।
এম এল এস
পযদোন্নধতর জনযাঃ
এসযদর মিয
ক) পযদোন্নধতর জনয
হযত পযদোন্নধতর ধিিোর পযদ ৭ বছযরর
মোিযযম
অধভজ্ঞতো থ্োযকত
হযব।
খ) বযবহোধরক পরীক্ষোে
উিীণয হযত হযব ।
এম এল এস
পযদোন্নধতর জনযাঃ
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রোইিোর
২,৬০০৪,৮৭০

১

২

৪৫

সহকোরী ধসযন
(সোইন)
অপোযরর্র/
এধপএই
অপোযরর্র
২,৬০০৪,৮৭০

এস/ প্রহরী পদ
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম।

৩

৪

৫

১৬
অনূযন ১৮ ক) ৩৩% পদ
৮ বছর অনধিক এম এল এস
৩০ বছর এসযদর মিয
হযত পযদোন্নধতর
মোিযযম, এবিং
খ) ৬৭% পদ
সরোসধর
ধনযেোযগর
মোিযযম।

ক) ধিিোর পযদ ৫
বছযরর অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
খ) মর্র সোইযকল চোলনোর
লোইযসন্স থ্োকযত হযব।
গ) ধিধপধস কতৃয ক
বযবহোধরক পরীক্ষোে
উিীণয হযত হযব।
) পযদোন্নধত ক োগয প্রোথ্ী
নো পোওেো কগযল সরোসধর
ধনযেোযগর মোিযযম,
এসএসধস পোস হযত হযব
এবিং মর্র সোইযকল
চোলনোর লোইযসন্স থ্োকযত
হযব।
৬

পযদোন্নধতর জনযাঃ
ক) এস এস ধস পোস হযত
হযব।
খ) ধিিোর পযদ ৫বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব
গ) ধসযন অপোযরর্র/ধপএই
অপোযরর্র এর সিংযগ কমপযক্ষ
৫ বছর োবত কোজ করোর
পূবয দক্ষতো থ্োকযত হযব।
) ধিধপধস কতৃয ক বযবহোধরক
পরীক্ষোে উিীণয হযত হযব।
ঙ) ধসযনমো অযর্োগ্রোি
লোইযসন্স ও ধবদুযৎ কবোিয হযত
ধস িোশ লোইযসন্সিোরী হযত
হযব।
চ) পযদোন্নধতরয োগয প্রোথ্ী নো
পোওেো কগযল সরোসধর
ধনযেোযগর মোিযযম।
সরোসধর ধনযয়োযগর জনযাঃ
ক) এসএসধস/সমমোযনর
পরীক্ষোে পোশ হযত হযব।
খ) ধিধপধস কতৃয ক বযবহোধরক
পরীক্ষোে উিীণয করো হযব।
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১

২

৩

৪
৬

*এম এল
ধগ্রজোর
২,৫০০৪,৫৯০

১

৪৭

*কযোশ
সরকোর
২,৫০০৪,৫৯০
*এম এল
খোলোসী

১

৪
৮

১

৪

৫

গ) ববদুযধতক (এধস/ধিধস)
২২০ কভোল্ট প যন্ত কোজকযমযর
বযোপোযর অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
) কর্ট লযোম্প ও
হোইযড্রোধমর্োর বযবহোর
সম্পযকয অধভজ্ঞতো থ্োকযত
হযব।
ঙ) জনসভোে বযবহৃত
মোইযকর ন্ত্রপোধত অপোযরটিিং
ও কমরোমযতর অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
চ) ধবদুযৎ কবোিয হযত ‘ধস’
িোযশর ওেোকয মযোন পোরধমর্
থ্োকযত হযব।
ছ) বতল চোধলত ইধঞ্জন, ধবদুযৎ
উৎপোদক কজনোযরর্র এবিং
প্রযজক্টর কমধশন চোলনো ও
রক্ষণোযবক্ষযণর অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
জ) ধসযনমো-অযর্োগ্রোি
লোইযসন্স থ্োকযত হযব।
৬

অনূযন ২০ সরোসধর
বছর
ধনযেোযগর
অনধিক ৩০ মোিযযম
বছর

---

সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী পোস হযত
হযব।
খ) ধগেোধরিং এ অযেধলিং-এর
বযোপোযর ইধঞ্জযনর ধবযশষ
জ্ঞোন থ্োকযত হযব এবিং এ
ধবষযে ২ বছযরর অধভজ্ঞতো
থ্োকযত হযব।
গ) ধিধপধস কতৃয ক
বযবহোধরক পরীক্ষোে উিীণয
হযত হযব।
এম এল এস এস পযদোন্নধতর জনযাঃ
হযত পযদোন্নধতর ধিিোর পযদ ৫ বছযরর
মোিযযম
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।

অনূযন ২০ সরোসধর
বছর অনধিক ধনযেোযগর
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সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ

৩০ বছর

২,৪০০৪,৩১০

মোিযযম

৪৯

এম এল এস এস ১৮ অনূযন ১৮ সরোসধর
৬ বছর অনধিক ধনযেোযগর
২,৪০০৩০ বছর মোিযযম
৪,৩১০

৫০

প্রহরী
২,৪০০৪,৩১০

৭১

অনূযন ১৮ সরোসধর
বছর অনধিক ধনযেোযগর
৩০ বছর মোিযযম

৫১

মোলী/সুইপোর
২,৪০০৪,৩১০

৪

অনূযন ১৮ সরোসধর
বছর অনধিক ধনযেোযগর
৩০ বছর মোিযযম
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ক) ৮ম কেণী পোস হযত
হযব।
খ) ককোন লযঞ্চ খোলোসীর
কোযজ কমপযক্ষ ২ বছযরর
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী পোস হযত
হযব।
খ) ভোল স্বোযস্থযর অধিকোরী
হযত হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী পোস হযত হযব
খ) ভোল স্বোযস্থযর অধিকোরী
হযত হযব।
গ) ধনরোপিোর ধবষযে
প্রধশক্ষণ প্রোপ্তযদর
অগ্রোধিকোর কদেো হযব।
সরোসধর ধনযয়োযগর
জনযাঃ
ক) ৮ম কেণী প যন্ত কলখো
পড়ো থ্োকযত হযব।
খ) মোলী/সুইপোযরর কোযজ
অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।

৫.৭

REPORT OF THE MARTIAL LAW
COMMITTEE ON
ORGANISATIONAL SET UP
PHASE II

(DEPARTMENTS/DIRECTORATES AND OTHER
ORGANISATIONS UNDER THEM)

VOLUME XVI
(MINISTRY OF INFORMATION)

CHAPTER IV

(DEPARTMENT OF MASS COMMUNICATION)
December, 1982
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
BANGLADESH
CHIEF MARTIAL LAW ADMINISTRATOR’S SECRETARIAT

Martial Law and Civil Wing
No. 7002/1/Civ-1, dated Dhaka, the 23-5-1983.
NOTIFICATION
SUBJECT : Organizational set up-Ministries/Divisions, Department
and other Organizations under them.
Reference :
A.

Chief Martial Law Administrator’s Secretariat letter No.
7002/1/Civ/ CMLA, dated 18 April, 1982.

B.

Chief Martial Law Administrator’s Secretariat letter No.
7005/1/Civ-1/ dated 12 July, 1982.

The report of the Martial Law Committee on organizational set up
of the DEPARTMENT OF MASS COMMUNICATION, MINISTRY OF
INFORMATION was submitted to the Chief Martial Law Administrator
after consideration by the Review Committee In consultation with the
representative of the organization concerned.
The Chief Martial Law Administrator is pleased to approve the
report and the revised organizational set up as printed in this booklet.

By order of the
Chief Martial Law Administrator
SD MUZAMMEL HUSSAIN
Major General
Principal Staff Officer.
৪২
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DEPARTMENT OF MASS COMMUNICATION
MINISTRY OF INFORMATION
INTRODUCTION :
1.

Department of Mass Communication was established on 2-10-1972
comprising the Field Publicity of the Directorate of Public Relations,
Bangladesh Parishad, Bureau of National Reconstruction and
Women’s Wing. In 1980 Bangladesh Parishad and B. N. R were
however transfered to Sports and Cultural Division. The main
objective of the Department is to disseminate information of the
policies, programmes and activities of the Govt. to the people
through direct mass contact and inter-personal.

2.

Communication as distinct from other communication media like.

3.

TV. And Radios. It also carrieb problems and reactions of the people
to the Govt. for formulation of appropriate policies. Its duties fall
into three main parts―(i) Information, (ii) Education and
(iii) Motivation. The Mass Communication activities are being
carried out through the following branches :
a. Field Publicity.
b. Song Publicity.
c. Women’s Wing.
d. Use of Audiovisual Vans in Population Activities Project.
e. Community Viewing television Project.
ALLOCATION OF FUNCTIONS :

4.

The functions allocated to the Department are given below :
a. To execute publicity and policy of the Govt. to propagate
activities of the Govt. in urban and rural areas.
b. To arrange gatherings and meetings on Family Planning,
Agricultural Extensions work, Literacy drive etc. at the grass
roots.
c. To distribute leaflets, posters and other publications regarding
Govt. policies etc.
d. To Provide public Address Equipments such as Microphones,
Loud Speakers etc. for important meetings of the Govt.
including those of CMLA, DCMLA, ZMLA’s etc.
e.

To arrange field publicity through songs film shows etc.
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f.

To arrange mobile publicity such as literacy drive, family
planning etc.

g. To supply feed back reaction of the people on Govt. policy to
the higher authority.
h. Street announcement of important events of Govt.
i.

To maintain liaison with other Departments, local press,
reporters and correspondings.

j.

To report local news to PID/BSS for publication in the news
paper.

k. To supervise the exhibition of Govt. news reels in cinema halls
and ensure collection of rent.
l.

To arrange distribution of Radio/TV. under Community
Listening/Viewing project.

EXISTING ORGANISATION :
5.

Organized under a Director, the office is divided into six branches
supervised by 6 Deputy Directors who are assisted by 15 Class-I
Officers. There are 21 district offices, 47 sub divisional offices and
45 upgraded thana offices of the Department. The total number of
sanctioned post is 752. Class wise break up is 26 Class-I, 21 class-II,
469 Class-III and 236 Class-IV posts, out of them 19 posts are lying
vacant (i.e. 8 Class-I, 2 Class-II, 3 Class-III and 5 Class IV).

6.

The existing organizational chart is given in Annexure ‘A’
CHARTER OF DUTIES :

7.

The revised charter of duties is given in Annexure ‘B’
WORD-LOAD :

6.

The Department has furnished data relating to files in its Head
Office. It has shown only the number of files each year. It appears
from their data that in 1979 there were 5053 files and in 1981 6039
files. The rise is 19.45%. The number of correspondences, in-coming
and out-going was 16008 and 25969 respectively in 1979. It rose to
16594 and 28674 in 1981. The rise is 5% and 14% respectively over
the last three years.
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7.

The performance of the Department of Mass Communication for last
three years is given below :
Item
1979-80
1980-81
1981-82
Film shows
4006
4373
3746
P.A.E coverage
2837
3546
2835
Special population film by
1680
1500
1960
Audiovisual Van.
Group gatherings addressed by
19530
22496
19567
Public Relations Officers etc.
Open-air cultural functions.
324
270
31
Distribution of print Govt.
1122707
978377
237099
materials.
Female gatherings.
40
15
122
Fortnightly peoples re-action
24
24
24
Report.
Press release sent to P.I.D
634
693
619

The Department has so far distributed about 1,52,000 one-band Radio Sets
at Govt. fair price and 8,134 TV sets at subsidised price and free of cost.
8.
9.

OTHER DETAILS
Officers : State of Class-I officers is given in Annexure ‘C’
Transport : State of transport is given in Annexure ‘D’
OBSERVATION AND RECOMMENDATIONS

10.

The Officials of the Mass Communication Department are the grass
root communicators unlike TV. And Radio and deal with field
publicity plans and programmes of Govt. through inter personal
communication. This Department of the Ministry of Information is
village oriented and therefore can play vital role in the upgraded
Thana Administration in informating, educating and motivating the
rural population through their various means of Mass
Communication. The reorganisation has been done keeping an eye
on the need as well as resource constraints. The revised organization
chart is given in Annexure ‘E’

CONCLUSION
11. The revised organization proposes increase of the strength of the
Department from 752 posts to 1027. Consequent increase in annual
expenditure will be to the tune of TK. 26 lakhs on head pay.
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ANNEXURE ‘B’
Phase II, Volume XVI
Chapter IV.
CHARTER OF DUTIES

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Director
To act as administrative head and is responsible for overall
administration of the Department.
To act as an adviser to the administrative Ministry on technical
matters and on formulation of policies concerning the Department.
To act as principal Accounting Officer of the Department within the
budget provision.
To be responsible for the administration and execution of function of
the Department as per Acts, Ordinance, Rules and Regulation and
directives issued by the Government from time to time.
To be responsible for proper functioning and discipline of the
Department.
To be provide executive and operational guidance to the field staff
and exercise control and supervision over them.
To be responsible for appointing Class-II, III and IV employees of
the Department as per existing procedure.
To be responsible for issuing clear standing orders laying down the
maximum extend of delegation of powers to the Officers serving
under him.
To control and supervise the work of the Department.
To represent the Department and where personal representation is
not possible to select representative on his behalf.
To grant earned leave etc. to all Class-I and Class-II Officers under
him.
To meet all Officers under him located in the same station once a
month to review cases pending for disposal for over a month.
To inspect his Office at least once in a month and Field Offices at
least once in a quarter in addition to annual inspection.
To allocate duties of Officers as and when required.
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15.
16.
17.
18.

To ensure proper motivation of the people through various
motivational programmes of the Department/Field Office.
To be responsible for maintaining proper security measures of the
Department.
To ensure supply of all kinds of Public Address Equipment and
cinema Equipments for all Units of the Department.
To ensure Public Address equipments coverage of all state functions
and meetings of national importance and of conferences in CMLA
Secretariat/Bangabhaban.
Deputy Director (Admn. and Accounts)

1.

To deal with cases relating to appointment, promotion and transfer of
Officers and Staff.

2.

To maintain service books of non-gazetted employees of the entire
Department.

3.

To make arrangement for purchases of office equipments and
furniture for the Department and its Field Offices located at District
and thana Headquarters.

4.

To make hiring of office accommodations for the Field Offices.

5.

To grant annual increment to the non-gazetted employees of the
Department.

6.

To make arrangement for supply of liveries to the Class-IV
employees of the Department.

8.
9.

To maintain annual confidential reports of all Officers and Staff.
To supervise all incoming letters from both Local Offices and Field
Offices of the Department.
To supervise all outgoing daks addressed to the field offices and the
allied Departments.
To maintain accounts of service postage stamps.
To prepare annual budget and revised budget estimate for the
Department .
To distribute the allotment of fund to the Districts and Thana
Offices.

10.
11.
12.
13.
14.

Any other related functions as allotted by Director.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deputy Director (Equipment)
Proper maintenance and purchases of all Vehicles and equipments of
the Department.
Supervision of all kinds of equipments, spare-parts etc. kept in the
central store of the Department and their distribution.
Attend meetings of the tender committee in the Inspection and
Supply Directorate.
Supervision of the activities of the Assistant Directors and Staff
under them.
Supervision of PAE coverage of meetings in and around Dhaka and
other important meetings outside Dhaka.
Any other related functions as allotted by the Director.
Assistant Director (Procurement)
Arrange indent for procurement of stores.
Regular inspection of central stores and submission of reports.
Supervision of the activities of all Technical Staff working under
him.
Any other duties assigned to him by his superior Officers.
Assistant Director (Distribution)
Distribution of stores to the operators of Headquarter, District and
Thana Offices as and when required.
Distribution of pamphlets, leaflets, posters, publications, Film, etc.
Supervision of film shows.
Urgent announcement relating to law and order in Dhaka.
Arranging PAE coverage of important meetings and functions of the
Govt. in Dhaka and outside.
Preparation and submission of reports about activities of Mobile
Units PAE coverage etc.
Any other related functions as allotted by his Superior Officers.
Maintenance Engineer
Maintenance of all motor vehicles, publicity vans, PAE, cinema
equipments.
Control and supervision of equipments of the Department.
Supervision of workshop of the Department.
Supervision of work of Operating Staff in the field.
Arrangement and repairing of vehicles and all other equipments.
Any other related furctions as allotted by his Superiors.
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Deputy Director (Co-ordination and Women’s Wing)
1.

To co-ordinate all kinds of reports and feed back of the department
for onward transmission to the Government.

2.

To be responsible to carry on public relations activities among the
women folk of the country on the basis of the programmes approved
by the Director.

3.

To organize Women’s gathering in different places including slum
areas in co-operation with the field Officers for motivational
purpose.

4.

To visit to various places for inter-personal communication of
development and motivational programme of the Government
amongst the women’s folk.
To propagate the ideas relating to the food habit, child, health care,
cottage industries. Livestock, family planning, etc. amongst the
women folk.
Any other related functions as allotted by his Superior Officers.

5.

6.
1.

2.
3.

Assistant Director (Co-ordination)
To visit to various places for inter-personal communication of
development and motivational programme of the Govt. amongst the
women folk.
To prepare regularly talking points on important issues of the Govt.
To prepare all kinds of reports like fortnightly, monthly. quarterly
and annual reports, etc. of the Department and submit to the Govt.
Assistant Director (Women’s Programme)

1.

To be responsible for public relations activities among the women
folk under the guidance and supervision of the Deputy Director.

2.

To Visit to Basti area of local and outside Headquarter for
motivating the women folk specially on literacy, family planning,
co-operative, grow more food, cottage industries, change of food
habits, child health care, etc.

3.

To arrange seminar/symposium, group gatherings of women folk.

4.

To prepare monthly and other reports of women’s wing of the
Department.

৪৩
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Deputy Director (Song)
1.

To supervise and control the activities of the Song Publicity Wing of
the Department for publicity of Government policies and activities
through media of songs.

2.

To approve the Tour Programme of the Assistant Directors and other
Staff of the Song Publicity Branch.

3.

To compose the various types of motivational song and tune them
for publicity of Government programmes.

4.

To train up the personnel of the Song Publicity Branch for proper
Singing of the songs.
Assistant Director

1.

Composition of patriotic songs, nation building songs, and other
songs on various development programmes of the Government as
directed by the Deputy Director (Song).

2.

To process the Tour Programme of the Singers under him.

3.

Supervision of the activities of the Singers under him.

4.

Preparation of all kinds of reports including reaction report.

5.

To arrange open air cultural functions of song publicity on important
occasions in the District.
Deputy Director (Training and Field Publicity)

1.

To arrange training programmes for Field Officers of the Department
in public relations and other activities of the Department.

2.

To process and scrutiny the Tour Programmes and T. A. bills of the
Field Officers for necessary approval.

3.

To provide necessary guidance to the Field Officers on the policies
and programmes of the Government on regular basis for
implementation properly.

4.

Supervision and inspection of work of Information Officers,
Assistant Information Officers and Thana Mass Communication
Officers on regular basis.

5.

To be responsible for submission of activities report on field
publicity.
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1.
2.
3.
4.
5.

Assistant Director (Training And Field Publicity)
Arrangement of training of Field Officers.
Checking of T. A. bills of Field Officers.
To process cases for approval of Tour Programmes of Field Officers.
Supervision of work of Thana Mass Communication Officers.
Preparation and submission of reports on field publicity activities.
Information Officer

1.

To Supervise the activities of the Assistant Information Officers and
Thana Mass Communication Officers within the district.

2.

To act as Drawing and Disbursing Officer for the District Office and
maintain proper accounts of fund allotted to him.

3.

To be responsible for proper maintenance of Office, vehicles and
other equipments of the Department in the district.

4.

To prepare publicity schemes and supervise the field publicity
activities of the Department and T.M.C.O in their respective
jurisdiction.

5.

To scrutinize reports received from T.M.C.O and send it to the
Department and other concerned agencies.

6.

To supervise and control the activities of T.M.C.O’s with his
jurisdiction.

7.

To prepare public reaction on the various activities of the
Government and send it to the Government and other concerned
agencies.

8.

To maintain liaison/co-ordination with all Government Departments
located in the district.

9.

To send news and Photographs to BBS/PID regarding development
activities of the district.

10.

To hold group gatherings and public meeting to motivate and
educate general masses on development activities of the
Government.

11.

To hold cinema shows by the mobile cinema units on development
activities of the government.

12.

To provide PAE coverage for important meeting of the Government.
13.

To supervise distribution of booklets, pamphlets, posters etc. of
the Government.
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ANNEXURE ‘D’
Phase II, Volume XVI
Chapter IV.

STATE OF TRANSPORT
SI Registration
No.
No

Type of
Vehicle

1
1

2
Sylhet KA2208

3
Cinema
Van

2

Dhaka
BA-332

Do

3

Dhaka NA3709
Dhaka DA3570
Dhaka NA7448
Dhaka JA1083
Dhaka NA3708

Do

Dhaka TA1082
Chittagong
TA-8483
Chittagong
TA-8492
Chittagong
NA-8486
Dhaka
CHA-2592
Rangamati
BA-1266
Rangamati
KA-325
Dhaka NA3640

Do

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Serviceability

Whole Remark
time/Part
time
4
5
6
7
8
UnitDirector of Abandoned Whole
Running
Mass
time
Communic
ation
Not running Dhaka
Foreign
Do
Is used
H. Q
Purchase
for
exhibition
of Cinema
show, street
publicity.
PAE
coverage
and official
purpose.
Running
Do
Do
Do
---

Do

Do

Do

Not
Running
Running

Do
Do

Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do

User

Source

Do

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

Do

Do

---

I. O Dacca
Office
I. O Dacca
Office
Do
I. O
Mymensingh
Do
D.P.R.O
Jamalpur
Not Running
Do
Running

D.P.R.O
Faridpur
Not Running S.D.P.R.O
Rajbari
Running
I.O
Chittagong
Do
S.D.P.R.O
Rangamati
Not Running
Do
Running
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D.P.R.O
Sylhhet

1
16

2
3
4
Dhaka Cinema Running
BA-2951
Van

6
Do

7
Do

8
Is used for
exhibition
of Cinema
show,
street
publicity.
PAE
coverage
and
official
purpose.

D.P.R.O
Commilla

Do

Do

---

Do

Do

---

17

Dhaka
CHA-2591

Do

18

Dhaka
BA-2952

Do

19

Dhaka
CHA-2591

Do

Do

D.P.R.O
Noakhali

Do

Do

---

20 Chittagong
TA-8490

Do

Do

S.D.P.R.O
Feni

Do

Do

---

21

Dhaka
CHA-1490

Do

Do

I.O Rajshahi

Do

Do

---

22 Chittagong
TA-8494

Do

Running

S.D.P.R.O
Naogaon

Do

Do

---

23 Chittagong
TA-8489

Do

Running

S.D.P.R.O
Natore

Do

Do

---

24 Chittagong
NA-8491

Do

S.D.P.R.O
Chapai
Nowabgonj

Do

Do

---

25

Rajshahi
KA-3603

Do

D.P.R.O
Pabna

Do

Do

---

26

Dhaka
CHA-2594

Do

Do

D.P.R.O
Bogra

Do

Do

---

27 Pabna KA499

Do

Not Running

S.D.P.R.O
Joypurhat

Do

Do

---

28

Dhaka
CHA-2590

Do

I.O Rangpur

Do

Do

---

29 Chittagong
TA-8478

Do

S.D.P.R.O
Gaibandha

Do

Do

---

30 Chittagong
TA-8479

Do

S.D.P.R.O
Nilphamari

Do

Do

---

31

Do

S.D.P.R.O
Kurigram

Do

Do

Rangpur
RA-2279

Do

5
S.D.P.R.O
Habigonj

Not Running S.D.P.R.O
Brahman-baria

Not Running

Running

Running
Not Running
Running
Do
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---

1
32

2
Dhaka
JA-1081

3
Do

4
Do

33

Dhaka
NA-3707

Do

34

Chittagong
TA-8498

Do

Running

35

Dhaka
CHA-2593

Do

36

Chittagong
TA-8482

37

5
D.P.R.O
Dinajpur

6
Do

7
Do

8
Is used for
exhibition
of Cinema
show,
street
publicity.
PAE
coverage
and official
purpose.

Do

Do

---

S.D.P.R.O
Satkhira

Do

Do

---

Do

S.D.P.R.O
Jessore

Do

Do

---

Do

Not Running

S.D.P.R.O
jinaidha

Do

Do

---

Jessore
KA-642

Do

Running

S.D.P.R.O
Magura

Do

Do

---

38

Chittagong
JA-753

Do

Do

S.D.P.R.O
Kushtia

Do

Do

---

39

Chittagong
BA-8501

Do

Do

S.D.P.R.O
Meherpur

Do

Do

---

40

Chittagong
TA-8499

Do

Not Running

S.D.P.R.O
Chuadanga

Do

Do

---

41

Khulna
BA-408

Do

Running

I.O Khulna

Do

Do

---

Not Running I.O Khulna
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৫.৮ GOVERNMENT

OF THE EAST PAKISTAN
INFORMATION DEPARTMENT

MANUAL FOR THE FIELD PUBLICITY
ORGANISATION
Officer of Special Duty, S & G.A parliament,
In-charge, East Pakistan Government Press1968

PREFACE
Public Relations Organisation is described as eyes, ears and
mouthpiece of the Government. We are to convey the policy, programme
and activities of the Government to the people and the problems of the
people to the Government. We are to create public opinion, arouse public
awareness and generate an urge and enthusiasm among the people to
participate in the developmental efforts of the Government for further
amelioration of the condition of the common man. Sustained effort is to be
made to achieve our objective in the best interest of the country. I do hope,
our Organisation will play its role with missionary zeal, firm
determination, undaunted courage and religious conviction and spare no
pains to earn credit for the Organisation. To regain our spirit and recapture
our soul we shall have to work hard and hard with unstinted dedication
and unfailing devotion.
I wish godspeed to all my colleagues.

A. H. S. SADEQUR RAHMAN
Director of Public Relations.
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PART I
General purpose of the Field Publicity Organisation

The vast majority of our people live in villages. They have hundreds of
problems accumulated through centuries of foreign rule. They have
similarly many grievances, old and new. In an independent state the
problems and grievances of the people deserve sympathetic treatment and
humane approach.
2.

Of course there has been appreciable development since independence.
But we have not yet been able to get ride of ignorance, want and inertia.
These ills are inherently rampant in rural areas. The Government have no
doubt been doing all that is possible to tackle the problems and redress the
grievances of people according to priority. But it is all too gigantic a task
to be tackled by Government alone. Without the pace of progress and
development of the country. The spontaneous cooperation and support
from the masses con not be expected, unless they are adequately informed
and educated.

3.

The object of the Field Publicity Organisation is, therefore, to disseminate
information to the masses of what Government is doing to ameliorate the
hardship of the people in an effort to create in the masses the desire and
the ability to make united effort to get rid of poverty and insecurity, dirt
and disease, stagnation and inertia. We must inculcate in a villager an urge
for a better life and arouse in him the consciousness and eagerness to
make the best use of the development schemes and nation-building
projects. They must be made conscious of their rights and obligations
towards the state. The people should be birth closer to Government so that
the march of the country towards progress and prosperity is maintained.

4.

We should educate the masses in looking at their problems from a correct
perspective and in all their aspects so that they may not be beguiled easily.
They should be enthused to practice the spirit of self-help and try to tackle
their problems in cooperation with the Government authorities.They
should be guided to act as responsible citizens, with a constructive and
positive role, away from playing an indifferent or negative role in the
building up of the nation.
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5.

So our duties fall in three main parts(i) Information, (ii) Education
and (iii) Motivation.
The aims and objects of the Field Publicity Organization may be briefly
summarized as follows:
(i)
Forging national unity and elimination of parochial consideration
(ii)
Educating the masses to become responsible citizens and to
understand their problems in true perspectives.
(iii)
Rehabilitating self-confidence of the people.
(iv)
Creating confidence of the people in the effectiveness of the
administration.
(v)
Imparting and spreading knowledge of ameliorative measures
adopted by Government.
(vi)
Preventing frustration or despondency created by interested
cities by highlighting the real and purposeful achievements.
(vii)
Generating in the people the spirit of self-help, high morale,
drive and imitative for eliminating their dependence on the
Government for things which they themselves can do.
(viii) Bringing the people closer to Government and taking the
Government closer to the people. In this the Field Publicity
Officers should act as a media to carry the people’s requirement
to the ears of the Government.
In realizing the aims and objects enumerated above, the Field Publicity
Organization has, among other, things at its disposal, the audiovisual aid
universally acknowledged as the most effective media for the purpose.
Each Sub divisional unit, equipped as it is with the modern type of
transports (vans and small launches) and portable cinema machinery and
power generating plants, will have less difficulty now in reaching the nook
and corner other remote areas of the province. The Cinema Units so long
based at District Headquarters and known as “District Mobile Units”
will no longer be called as such. They stand converted into sub divisional
units and will henceforward be known as “Sadar Sub divisional Mobile
Units” and will work under the control of the Sadar Sub divisional Public
Relations Officers.
The emphasis will now be to contact the masses living in the villages
away from thana and union headquarters and to cover them intensively.
The unit, through cinema shows, will disseminate information, educate the
public and mould their attitude towards life and things around them. It will
also provide recreation and entertainment to the people who have
otherwise little source of entertainment.
The cinema shows will no doubt attract large gatherings and will create
forums for addressing people. Local officers of nation-building
department may like to take advantage of the gatherings to educate and
advise the people on subjects concerning their respective Departments.

৪৪
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SET UP OF THE FIELD PUBLICITY ORGANISATION

DIRECTOR OF PUBLIC RELATIONS
CHIEF OF FIELD PUBLICITY DIVISION
Maintenance
Engineer

Field publicity Information Officer I,
division
Information Officer II

D.P.R.Os.

22
Special
Provincial
Launch Unit

(1) Sound
Mechanics

2 (1) U.D.
Asstts.

2 (1) S.D.P.R.Os

68

(1) D.P.R.O.
(HQ)

1

(2) Motor
Mechanic

1 (2) L.D.
Asstts.

5 (2) Clerks

54

(2) S.D.P.R.O
(HQ)

1

(3) Dynamo
Mechanic

1 (3) Typist

1 (3) Cine Operators 54

(1) Cine
1
Operator

(3) Cine
Operator

1

(4) Store
Accountant

1 (4) Peons

2 (4) Asstt. Operators 17

(2) Master
Serang

1

(4) Asstt.
Operator

1

(5) Store Keeper 1

(5) S.D.A.E.
Operators

37

(3) Launch
Driver

1

(5) PAE
Operators

3

(6) Store Clerk

1

(6) Launch
Drivers

16

(4) Greaser

1

(6) Announcers

3

(7) Mistry

1

(7) Motor Drivers 37

(5) Khalasi

1

(7) Clerk

1

(8) Peons

1

(8) Peons

2

(8) Peons

7
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144 (6) Peons

Distribution of the sub-divisional Mobile Cinema Unit as follows :
Serial Head-quarters Van or Type of Van Details of equipment and
No.
Launch Unit or Launch
machinery
1
1.

2.

2
3
Dacca Head- Provincial
quarters
Lunch Unit.

Dacca

Van Unit

4
Motor
Launch

Willys’Jeep

5
(a) 16 m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler Generator
(c) Tape Recorder

1
1

(d) Record Player

1

(a) 16 m.m. B. and
H. Projector

1

(b) Built-in
Generator

1

(c) Kohler Protable
Generator

1

Jurisdiction

6
Coastal areas of
Chittagong,
Noakhali, Barisal
and Khulna Beel
and haor areas of
Mymensingh,
Sylhet, Faridpur,
Dacca, Pabna &
Rajshahi.
Dacca Sadar,
Narayanganj
Subdivision
excepting Dacca
city and its suburbs.

(d) B. and H. Tape
1
Recorder
(e) 35 m.m. Projector 1

3.

4.

5.

(f) Record Player
(g) Slid Projector

1
1

Narayanganj Launch Unit Super Shark (a) 16m.m. Victor
speed boat
Projector

1

Manikganj

Munshiganj

Do.

Do.

Do.

Do.

(b) Kohler Generator
(c) Tape Recorder

1
1

(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler Generator
(c) Tape Recorder

1
1

(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler Generator
(c) Tape Recorder

1
1

(d) Record Player

1
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Narayanganj
South and North
Subdivision

Entire Manikganj
Subdivision.

Entire Munshiganj
Subdivision.

Remarks

7

1
6.

7.

8.

9.

2

Jamalpur

Netrakona

Tangail

10. Kishoreganj

11.

3

Mymensingh Van Unit

Faridpur

Do.

Van Unit

Do.

Do.

Do.

4

5

6

Willys’ Jeep (a) 35 m.m. Projector
(b) Built-in Generator
(c) Heavy Generator
(d) Portable
Generator
(e) 16 m.m. B. and
H. Projector
(f) B. and H. Tape
Recorder
(g) Record Player
(h) Slid Projector
Dodge Van (a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player

1
1
1
1

Dodge Van (a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player

1

Do.

Do.

Do.

1
1
1
1
1

Entire Jamalpur
Subdivision

1
1
1
Netrakona
Subdivision

1
1
1

(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player

1

(a) 35 m.m. Projector
(b) Heavy
Generator
(c) Portable
Generator
(d) 16m.m. Cinema
Projector
(e) Record Player
(f) Tape Recorder

1
1
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Mymensingh
Sadar North and
South Subdivision.

Tangail
Subdivision

1
1
1
Kishoreganj
Subdivision

1
1
1

1
1
1
1

Faridpur
Subdivision

7

1

2

3

12.

Rajbari

Van Unit

13. Madaripur
14. Gopalganj

15. Chittagong

16. Cox’s Bazar

17. Rangamati

Launch
Unit
Do.

4
Dodge
Van

5
(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

Super Shark (a) 16m.m. Victor
speed boat
Projector

1

Entire Madaripur
subdivision

(b) Kohler
Generator

1

Gopalganj
Subdivision

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

Do.

Van Unit Land Rover (a) 35 m.m. Projector
(b) Heavy
Generator
(c) Portable
Generator
(d) 16m.m. Cinevox
Projector
(e) Record Player
(f) Tape Recorder
(g) Built-in
Generator
Do

Launch
Unit

6

Dodge Van (a) 16m.m. Victor
Projector

1
1

1
1
1
1
1
1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

(i) 20 Super (a) 16m.m. CineShark
Vox Projector
speed
(b) Heavy
boat
Generator
(ii) N.D.O
(c) Tape Recorder
Jeep
(d) Record Player

1

375

Chittagong
sadar
subdivision

1

(b) Kohler
Generator

(e) Portable
Generator

Rajbari
subdivision

1
1
1
1

Cox’s Bazar
Subdivision

Rangamati
sadar
subdivision

7

1

2

18. Bandarban

3
Launch
Unit

4

1

(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player

1

(a) 35 m.m. Projector
(b) Heavy
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player
(e) 16m.m. CineVox Projector
(f) Portable
Generator

1
1

(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

Chevrolet (a) 35 m.m.
pickup
Projector
(b) Havey
Generator
(c) Portable
Generator
(d) 16m.m. Victor
Projector
(e) Record Player
(f) Tape Recorder

1

(a) 16m.m. Victor
Super
Projector
Shark
(b)
Kohler
speed boat
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player

1

Ramgarh

Van Unit

Dodge Van

20.

Noahkali

Do.

Do.

22.

Feni

Comilla

23. Chandpur

Do

Do.

Launch
Unit

6

Super Shark (a) 16m.m. Victor
speed boat
Projector

19.

21.

5

Do
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Bandarban
Subdivision

1
1

Entire
Noakhali sadar
Subdivision

1
1
1
1
Feni
Subdivision

1

1

Comilla SadarNorth and
South
Subdivision

1
1
1
1

1
1
1

Chandpur
Subdivision

7

1
24.

2

3

4

Brahman Van Unit Dodge
baria
Van

5

6

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

Brahmanbaria
Subdivision

(c) Tape Recorder 1

25.

Sylhet

Van
unit

Willys’
Jeep

(d) Record Player

1

(a) 35 m.m.
Projector

1

(b) Heavy
Generator

1

(c) Portable
Generator

1

Sylhet Sadar
Subdivision

(d) 16 m.m. B & H 1
Projector
(e) Tape Recorder 1

26.

Maulavi
Bazar

Do

Dodge
Van

(f) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

Maulvi Bazar
Subdivision

(c) Tape Recorder 1

27.

Habiganj

Do

Do

(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder 1

28. Sunamganj Launch
unit

(d) Record Player

1

Super shark (a) 16m.m. Victor
speed boat
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder 1
(d) Record Player
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1

Sunamganj
Subdivision

7

1

2

29.

Rajshahi

3

32.

33.

Naogaon

Natore

Rangpur

5

Van unit Land Rover (a) 35 m.m.
Projector
(b) Heavy
Generator
(c) Portable
Generator
(d) 16 m.m. B &
H Projector
(e) Tape Recorder
(f) Record Player
(g) Built-in
Generator

30. Nawabganj Do

31.

4

Do

Do

Do

Dodge
Van

Do

Do

Old Van

6
1
1
1
1
1
1
1

(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(d) Record Player

1

(a) 35 m.m.
Projector
(b) Heavy
Generator
(c) Portable
Generator
(d) 16 m.m. CineVox Projector
(e) Tape Recorder
(f) Record Player

1
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Rajshahi
Sadar
Subdivision

Nawabganj
Subdivision

1
1
1
Naogaon
Subdivision

1
1
1
Natore
Subdivision

1
1

1
1
1
1
1

Rangpur
Subdivision

7

1

2

3

4

5

34.

Gaibandha

Do

Dodge
Van

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

(a) 35 m.m.
Projector

1

(b) Heavy
Generator

1

(c) Portable
Generator

1

(d) 16 m.m. CineVox Projector

1

(e) Tape Recorder

1

(f) Record Player

1

35.

36.

Kurigram

Do

Nilphamari Do

37. Thakurgaon Van
unit

38.

Dinajpur

৪৫

Do

Do

Do

Dodge
Van

Do
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6
Gaibandha
Subdivision

Kurigram
Subdivision

Nilphamari
Subdivision

Thakurgaon
Subdivision

Dinajpur
Subdivision

7

1
39.

40.

41.

2
Bogra

Pabna

Sirajganj

3
Do

4
Willys’
Jeep

5

6

(a) 35 m.m.
Projector

1

(b) Heavy
Generator

1

(c) Portable
Generator

1

(d) Built-in
Generator

1

(e) 16 m.m. B &
H Projector

1

(f) Tape Recorder
B&H

1

(g) Slide Projector

1

(h) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

Launch Super
(a) 35 m.m.
Unit
Shark
Projector
speed boat
(b) 16 m.m. CineVox Projector

1

Do

Land
Rover

1

(c) Heavy
Generator

1

(d) Portable
Generator

1

(e) Built-in
Generator

1

(f) Tape Recorder

1

(g) Record Player

1

380

Bogra
Subdivision

Entire Sirajganj
Subdivision

Pabna Sadar
Subdivision

7

1
42.

43.

44.

45.

46.

2

3

Kustia

Van
unit

Meherpur

Chuadanga

Jhenaidah

Magura

Do

Do

Do

Do

4

5

Chevrolet (a) 35 m.m.
Pickup
Projector

Dodge
Van

Do

Do

Do

6
1

(b) 16 m.m. CineVox Projector

1

(c) Heavy
Generator

1

(d) Portable
Generator

1

(e) Tape Recorder

1

(f) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1
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Kustia
Subdivision

Meherpur
Subdivision

Chuadanga
Subdivision

Jhenidah
Subdivision

Magura
Subdivision

7

1
47.

48.

49.

50.

2
Satkhira

Khulna

Jessore

Barisal

3
Do

Do

Van
Unit

4
Do

Do

Land
Rover

5

6

(a) 16m.m. Victor
Projector

1

(b) Kohler
Generator

1

(c) Tape Recorder

1

(d) Record Player

1

(a) 35 m.m.
Projector

1

(b) Heavy
Generator

1

(c) Portable
Generator

1

(d) 16 m.m. CineVox Projector

1

(e) Tape Recorder

1

(f) Record Player

1

(a) 35 m.m.
Projector

1

(b) Portable
Generator

1

(c) 16 m.m. CineVox Projector

1

(d) Tape
Recorder

1

(e) Record Player

1

Launch Super
(a) 35 m.m.
Unit
Shark
Projector
Speed boat
(b) Heavy
Generator

1

(c) Portable
Generator

1

(d) 16 m.m. CineVox Projector

1

(e) Tape Recorder

1

(f) Record Player

1
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1

Satkhira
Subdivision

Khulna
Subdivision

Jessore sadar
Subdivision

Barisal Sadar
Subdivision

7

1
51.

52.

53.

54.

55.

56.

2
Perojpur

Bagerhat

Patuakhali

Bhola

Narail

3
Do

Do

Do

Do

Do

H.Q. Dacca Van
Unit

4
Do

Do

Do

Do

Do

Land
Rover

5
(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player
(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player
(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player
(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player
(a) 16m.m. Victor
Projector
(b) Kohler
Generator
(c) Tape Recorder
(d) Record Player
(a) 35 m.m.
Projector
(b) 16 m.m.
Projector
(c) Built-in
Generator
(d) Tape Recorder
(e) Record player

1

6
Perojpur
Subdivision

7

1
1
1
1

Bagerhat
Subdivision

1
1
1
1

Patuakhali
Subdivision

1
1
1
1

Bhola
Subdivision

1
1
1
1

Narail
Subdivision

1
1
1
1
1

Dacca City
and its
suburbs

1
1
1

Besides the equipment and machinery as shown above every unit has
been provided with PAE sets for giving coverage to meetings, functions
and street publicity etc.
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PART II
Administration, Control and Supervision
1.

The overall control of the Sub divisional and District Public Relations
Organisations is vested in the Director of Public Relations.

2.

The chief of the Field Publicity Division, with the assistance of the
Information Officers attached to the Division, will draw the plan and
programme for effective working of the Field Publicity Organisation. He
will regularly visit the Units to supervise their activities. The Information
Officers shall inspect the Units regularly every month. The Chief of the
Field Publicity Division will conduct the day to day administration of the
Field Publicity Division subject to the approval of the Director of Public
Relations as and when necessary.

3.

The Deputy Commissioners and the Sub divisional Officers being the
local administrators will exercise general supervision and control over
the officers and staff of the District Organisations and Sub divisional
Units respectively in the manner and to the extent they exercise general
control and supervision over local officers of other Departments under
the Provincial Government.

4.

The administration of the Sub-divisional Units will mainly be the
responsibility of the District Public Relations Officers. The district
Public Relations Officers will exercise full control and supervision over
the Sub divisional Public Relations Officers and all other staff of the Sub
divisional Units. They will inspect the offices and units of Sub divisions
every six months as per proformainspection Report given in Annexure
“G”. Besides, they will go to the Subdivisions at least once in a month
for supervision of their activities.

5.

The District Public Relations Officers will be district heads of offices in
respect of the Field Publicity Organisation and Sub-divisional Public
Relations Officers as Sub divisional heads of offices.

6.

In a particular district where there are 2 District Public Relations
Officers, District Public Relations Officers (I) will remain in the overall
charge of the district Organisation while District Public Relations officer
(II) will act as Additional District Public Relations Officer under the
guidance of District Public Relation Officer (I).

7.

Neither the Sadar Sub-divisional Units nor the District Public Relations
Officers (II) will get any clerk under present set-up. The existing clerk of
the district office will work for all alike under the administrative control
of the semnior District Public Relations Officers.
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8.

In bigger outlying Sub-divisions where there are 2 Sub-divisional Public
Relations Officer stationed at the same headquarters the only unit
provided to the Sub division will remain under the charge of the senior
Sub divisional Public Relations Officer while the junior Sub divisional
Public Relations Officer will attend and address the cinema show held in
his jurisdiction.

9.

The additional Sub-divisional Public Relations Officer of a Sub-division
who is based at a place other than the Sub-divisional Headquarters will
not get any clerical assistance and will have to manage the work himself
as usual and accompany the Cinema Unit when it visit places in his
jurisdiction.

10.

Appointing authorities in respect of the different categories of staff of the
Field Publicity Organisation and the method of recruitments are shown
below cadre-wise:
Post

Appointing
Authority

Method of
recruitment

(a) DPROs

DPR

50% by promotion
from SDPROs. 50%
by direct recruitment.

(b) SDPROs

DPR

Through Divisional
selection Board.

(c) Cine Operators,
Asstt. Cine
Operators and
SDPAE Operators.

DPR

Directorate Selection
Board.

(d) Clerks of District
and Subdivisional
Offices

DPRO

Through District
Selection Board

(e) Peons and orderlies
of District and
Subdivisional
Organisation

DPRO

By interview

(f) Serang, Launch
Dirvers, Greaser
and khalasi of the
Provincial launch
Unit

DPR

(g) Motot Van Drivers

DPROs

Through Directorate
Selection Board

Through District
Selection Board
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Remarks

Respective SDPROs
should be associated
in the matter of
selection

Annual confidential character Reports.
11.

The annual confidential character reports on District Public Relations
Officers will be written by the Chief of Field Publicity Division and then
sent to Director of Public Relations for countersignature. These Annual
Confidential Reports will be maintained in the F.P. Section.

12.

The Annual confidential character reports on SDPROs will be written by
the District Public Relations Officers and submitted to Director of Public
Relations for countersignature and maintaince by the F.P. Section.
Character reports of those class III and IV staff, whose appointing
authority is the District Public relations Officer will be maintained by the
District Public Relations Officer. But while writing reports the respective
Sub-divisional Public Relations Officers shall be consulted and Deputy
Commissioner’s countersignatures obtained.
As regards the character rolls of the Cine Operators, Assistant Cine
Operators and SDPAE Operators and Launch Drivers, these will be
written by the District Public Relations Officers in consultation with the
respective Sub-divisional Public Relations Officers and then sent to the
Chief of Field Publicity Division for countersignature and maintenance
by the FP Section.
Transfer

13.

Inter district and inter Divisional transfer cases irrespective of all
categories of Field Officers and Field staff will be dealt with in the
Directorate by the Chief of Field Publicity Division. Transfers of District
Public Relations Officers and sub-divisional Public Relations Officers will
be done with the prior approval of Director, Public Relations. Intersubdivisional transfers of class III employees excluding the Subdivivsional
Public Relations Officers may be done by the respective District Public
Relations Officers in consultation with the Subdivisional Public Relations
Officers under intimation to Headquarters. The transfers of such
employees should, however, be few and infrequent.
Disciplinary Action
Disciplinary action against District Public Relations Officers and other
employees whose appointing authority is the Director of Public Relations
will be taken by him in accordance with the rules in force.
Appeal against punishment inflicted on these officers will be submitted to
the Secretary of the Department.
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As regards other class III and IV employees, disciplinary action may be
taken by the District Public Relations Officers. Appeal against punishment
may be submitted to the Director of Public Relations.

In every case disciplinary action shall be taken strictly in accordance
with the East Pakistan Government Servants (Efficiency and
Discipline) Rules, 1960.
Casual Leave
14.

Casual leave petitions of the staff of the outlying subdivisional Mobile
Units will be disposed of by Subdivisional Public Relations Officers under
intimation to District Public Relations Officers.
Casual leave of outlying Sub-divisional Public Relations Officers will be
granted by Sub-divisional Officers. But an intimation about the leave shall
be sent to the District Public Relations Officer by the Sub-divisional
Public Relations Officer concerned. Casual leave of District Public
Relations Officers will be granted by the Deputy Commissioners. But an
intimation about the same shall be sent to the Chief of Field Publicity
Division, by the District Public Relations Officers concerned.
Casual leave of Sadar Sub-divisional Public Relations Officers will be
sanctioned by District Public Relations Officers. Casual leave of all class
III and IV staff stationed at district headquarters will be sanctioned by
District Public Relations Officer.
Earned leave and other regular leave

15.

Leave on average pay of District Public Relations Officers will be
sanctioned by the Director of Public Relations. The District Public
Relations Officers shall submit their leave petitions through the Deputy
Commissioners.
Leave applications of the Sub-divisional Public Relations Officers and
other staff of outlying Sub-divisions shall be submitted to the District
Public Relations Officer for sanction of leave to which they may be
entitled. Leave of Sadar Sub-divisional Public Relations Officers and
other staff will also be sanctioned by the District Public Relations
Officers. The unit staff shall apply for leave through the Sub-divisional
Public Relations Officer concerned. Leave granted to an outlying Subdivisional Public Relations Officer should be intimated to the Subdivisional officer and the Chief of Field Publicity Division for their
information.

৪৬
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Level for rest and recreation
16.

Recreation leave and allowance of all the Field staff will be sanctioned
by the Director of Public Relation. The District Public Relations Officers
shall submit their petitions for recreation leave through the Deputy
Commissioners. Funds will be allotted from Headquarters as and when
leave is sanctioned.
All other field staff shall submit their petitions through the District public
Relations Officers, who will work out estimates for recreation allowance
in advance and submit the same to the Director of Public Relations by
the 15th October at the latest so as to enable him to arrange provision of
fund in the next financial year. While preparing the estimate due regard
shall be paid to the rules governing the issue of recreation leave and
allowance.
The requirement of fund for recreation allowance shall not ordinarily
exceed the limit of 1/48thy of the annual total pay of all the staff, who
are entitled to recreation leave.
A category-wise final list of employees will be prepared by the District
public Relations Officer in June and forwarded to the Director of Public
Relations by 31st July at the latest.
Recreation leave once sanctioned may be taken anytime during the
financial year concerned with the approval of the appropriate authority.
The leave will not be allowed to be deferred to another financial year.
When a Sub-divisional Public Relations Officer of an outlying Subdivisional goes on leave either for rest and recreation or otherwise the
clerk of the unit may carry on day to day office work but he shall not
undertake any tour unless specifically ordered by the District Public
Relations Officer for a particular purpose.
Holidays
Members of the staff shall be permitted to enjoy the Government holidays.
If, however, they are to work during the holidays they may be granted
compensatory leave for equal number of days. Compensatory leave shall be
sanctioned by the District Public Relations Officer on the recommendation
of the Sub-divisional Public Relations Officer concerned.
Finance, Budget and Accounts

1.

Funds will be allotted every year by the Information Department under head
(a) “25G.A.Civil SecretariatInformation Department Mofussil
EstablishmentPay of the staffAllowances, honoraria etc. and (b) “Other
ContingenciesOffice expenses and Miscellaneous” and placed at the
disposal of the District Public Relations Officers and Sub-divisional
Officers, for the Sadar and the outlying Sub-divisional Organisations
respectively.
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2.

3.

4.

5.

The District Public Relations Officers and Sub-divisional Officers shall
prepare bills, draw them from the local treasuries and disburse the amount
to the persons concerned.
Accounts of expenditure will be maintained in the offices of the District
Public Relations Officers in respect of Sadar Sub-divisional Units while
those for the outlying Units will be maintained in the offices of the Subdivisional Officers. Sub-divisional Public Relations Officers shall also
maintain accounts of expenditure independently for keeping an idea on the
progress of expenditure.
Budget proposals will be prepared in details accurately, carefully and in a
realistic manner and submitted to the Information Department along with
the proposals for revised estimate for additional grants, if any, with first 3
months’actuals to reach the Department by 15th October at the latest.
Anticipated savings, if any, shall be reported to the Department positively
by 10th June, at the latest. This has a bearing on fixing net grants, which
play an important part in the matter of provision of funds in yearly budgets.
Expenditure
Budget provision will generally be made for specific items of expenditure
as listed below :
(a) Cooly charge for loading and unloading of cinema equipment, Public
Address Equipment and other machinery;
(b) Cost of fuel such as petrol, mobil, grease, kerosine oil, diesel oil etc. for
vans/launches and generators;
(c) Postage, stationery;
(d) Purchase of books and periodicals;
(e) Clearing of vans/launches;
(f) Purchase of newspapers;
(g) Servicing of vans/launches;
(h) Replacement of petty spare parts for cinema machinery, P.A. sets vans
and launches;
(i) Remuneration of Pankhapuller, where necessary;
(j) Office, store and garage rents;
(k) Cost of pasting of posters, pamphlets, leaflets etc;
(l) Repairs of office-furniture and equipment;
(m) Incidental charges connected with street announcements;
(n) Incidental charges for carriage of PAE set and batteries from place to
place;
(o) Incidental cost of care and maintenance of delicate cinema machinery
and PA equipment;
(p) Cost of charging batteries and refill of electrolyte and distilled water;
(q) Installation charge of telephones and call charges thereof;
(r) Purchase of gramophone records and tapes;
(s) Electric charges.
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6.

An items of expenditure not falling in any of the above category and for
which no provision has been made shall be treated as new expenditure and
hence it shall not be accommodated in the contingent grants without prior
clearance from the Department.

7.

The expenditure shall be incurred with strict adherence to financial
principles and rules. Progress of expenditure should be so watched as to
keep the total expenditure strictly within the budgetary allotments. Strict
vigilance shall be exercised by the controlling authorities to ensure that no
financial indiscipline takes place.
Scale of expenditure

8.

It is difficult to fix a standard scale of expenditure for every item. The
question of cooly-charge for loading and unloading of cinema machinery
is, how ever, a general one and is very often raised for fixing a standard
scale. It is decided that cooly charge on this item shall not exceed the
limits shown below :
(1)

Rs.2 per show with 16 mm projectors;

(2)

Rs.3 per show with 35 mm projectors;

(3)

Rs.3.50 per show with 35 mm and 16 mm proj3ctors combined.

9.

Cleaning, oiling and greasing including purchase of petty parts for
vans/launches may be done at a cost not exceeding Rs.15 per van or
launch at a time, as the case may be.

10.

The maximum amount of money that may be advanced from the grants at
the disposal of the District Public Relations Officers and Sub-divisional
Officers to the Cine operators at a time for contingent expenditure of the
unit shall not exceed Rs. 100. The Cine Operator must submit his bills
supported by vouchers to the Sub-divisional Public Relations Officers who
shall properly scrutinize that bills and forward them to Sub-divisional
Officer/district Public Relations Officer as the case may be, for necessary
adjustment. Subsequent advance shall not be given until the outstanding
advance is adjusted.

11.

The maximum amount that may be advanced to the SDPAE Operator of
an outlying subdivision and Assistant Operator4 of Sadar Sub-division out
of the grants at the disposal of Sub-divisional Officer/District Public
Relations Officer at a time shall not exceed Rs. 30.00 for meeting
incidental charges on PAE Operation. Subsequent advance may be given
after adjustment of the outstanding advance.
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12.

The maximum amount that may be advanced to the Sub-divisional Public
Relations Officer at a time out of the grants at the disposal of Subdivisional Officer/District Public Relations Officer for meeting contingent
office expenses and expenditure of emergent nature shall not exceed Rs.
50.00 subsequent advance may be given on adjustment of outstanding
advance.

13.

No advance money will be given to the Cine Operator or PAE Operator
without specific recommendation of the Sub-divisional Public Relations
Officer.

14.

The contingent bills of the Units and tour details of the unit staff will be
scrutinized by the Sub-divisional Public Relations Officer before
submission for payment and drawl of traveling allowance bills.
Control of Expenditure

1.

The Deputy Commissioner will be the controlling authority in respect of
fund and expenditure of the District Organisation and Sadar Subdivisional units in the district while the sub-divisional Officers will
administer the fund and expenditure of the outlying units.

2.

The District Public Relations Officer will look into accounts of
expenditure incurred by Sub-divisional Public Relations Officer of the
outlying subdivisions quarterly and report position to the Deputy
Commissioner as well as to the Headquarters.

3.

On the 3rd of every month the Sub-divisional Officers will send to the
District Public Relations Officer concerned statements of accounts in
Form “B” of the sums drawn by them from the treasury under each
detailed head of account, noting the number and dates of the treasury
vouchers against each entry and treasury. The District Public Relations
Officer shall ensure that the “B” statement of expenditure including the
accounts of the outlying subdivisions are submitted to the Department by
the 15th of each month with the “District Treasury Voucher Numbers” and
date so that verification work with Accountant-General, East Pakistan,
could be done in time. The Sub-divisional Public Relations Officer shall
percale upon the office of the Sub-divisional Officer so that the “B”
statement is sent regularly to the District Public Relations Officer.

4.

Monthly statement of expenditure shall be submitted by the 15th of next
month to Chief of the Field Publicity Division by the District Public
Relations Officers/Subdivisional Public Relations Officers after
consolidating the statement Relations Officers shall submit their monthly
statement of expenditure by the 7th to the District Public Relations Officers
concerned.
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5.

It shall be ensured 
(a)

that no new expenditure for which specific provision has not been
made is incurred

(b)

that expenditure is incurred with due regard to high standards of
financial propriety

(c)

that funds allotted are spent for the purpose for which they are
allocated

(d)

that the amount of allowances, such as traveling allowance etc.
granted to meet the expenditure of a particular type, is so regulated
that the allowances are not construed to be a source of profit to the
recipient.
Accommodation

1.

For better administration, effective coordination and economy it is decided
that the offices of the District Public Relations Officers and Sub-divisional
Public Relations Officers stationed at the same headquarters should be
housed under one roof.

2.

The equipment and machinery shall be stored in a strong and secure room
of the office building. There shall be a garage for the motor van either in
front or at the backyard of the office premises. If no such arrangement for
garage exists, a garage or an open space very close to the office shall be
hired and a tinshed put up thereon for garaging the van.

3.

Similarly a suitable and safe place in the river side should be chosen to
keep the launch in anchorage.
Maintenance of Stock Book

1.

All stores including vans/launches, cinema machinery, PAE sets
generators, radios, tape-recorders, record players and other stores shall be
accounted for in the standard prescribed stock book by the Cine Operator
of the Unit. Every item of entry made in the stock book will be
countersigned by the Sub-divisional Public Relations Officer. Physical
verification of stores shall be made once in every three months by the Subdivisional Public Relations Officer, and at the time of take-over/make-over
by the Cine Operators.

2.

The District Public Relations Officer shall also verify the stores during
inspection tours with reference to stock book, and record the note of
verification.

3.

Proper maintenance of accounts for the stores shall be ensured so as to
obviate possibilities of any embezzlement and also to enable audit to
verify the correctness of the stores drawn and consumed.
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4.

Store-keeping rules shall be followed strictly and the incidence of theft or
loss of articles, if any, shall be reported to the Policy forthwith and
responsibility of the loss of Government property fixed up with
promptitude.

5.

A physical verification will have to be done each year in December by the
District Public Relations Officer in respect of all stores in the Sadar and
outlying sub-divisional units and report to the Chief of the Field Publicity
Division any material discrepancy noticed by him.
PART III
Use and maintenance of Vans/Launches and various equipment and
machinery

1.

Van and LaunchThe publicity vans and speed boats are meant only for
the purpose of transporting the equipment of the mobile cinema units and
shall be utilised for no other purpose except with the written permission of
the Director of Public relations. The van/launch shall not ordinarily be
called back to Head-quarters when on tour of mofussil areas by
suspending the cinema programme. The work of cinema programme shall
in no case be subordinated to any other programme. Any instance of use of
the transports for purposes other than carrying unit equipment will be
treated as a major departure from the departmental instructions and will be
dealt with severely. The upkeep and maintenance of these transports will
be the direct responsibility of the respective drivers, who will oil, grease
and lubricate them regularly. During the unit’s stay at headquarters and
also during the tour the van should be properly garaged and guarded. The
Drivers will have the van/launch cleaned as a matter of daily routine.
The Super Shark Launch, it may be pointed out, is meant for shortdistance transportation of equipment. Its speed should not be exceeded
beyond 15 miles per hour, and it should be given rest for 4 hours after
each hour’s jou7rney. these instructions should be strictly adhered to.
Otherwise great damage may be caused to the engine.
The Driver shall maintain a log book in the prescribed from and get the
daily entries made in the log book countersigned by the officer of the
Public Relations Department using the transport. Sub-divisional Public
Relations Officer shall check up the log book frequently.
The Cine Operator shall similarly maintain a petrol register in which the
quantity of petrol purchased, the date of Purchase and petrol consumed by
the van/launch and generating plant each day should be noted separately.
sub-divisional Public Relations Officer shall verify the petrol register with
reference to log book as frequently as possible. He will issue petrol slip,
where petrol is generally purchased on credit.
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2.

ProjectorsThese are mostly delicate machinery. They should be used
very carefully. Improper handling will cut short their life. the projector
shall be cleaned and oiled regularly and properly. It shall be protected
from dust, dirt, rain and damp.
The proper upkeep and maintenance of the projector will be the primary
responsibility of the Cine Operator, who will like after the projector with
meticulous care. Sub-divisional Public Relations Officer will also ensure
that proper care is taken of the machinery and see that the operator does
not neglect his duties in this respect.

3.

GeneratorsThe electric plant, when in operation, demands an ample
supply of fresh air for combustion and cooling. The plant mounted in van
or launch must be properly grounded before it is put into operation. In case
of operation of the unit in a closed building exhaust system shall be
extended outside the building or it shall be ensured that the adequate
ventilation is provided.
If the plant is not going to be used for a considerable length of time, fuel
tank, fuel lines and carburetor shall be drained, spark plug removed and
one teaspoon of engine oil poured in the cylinder by turning the engine
over several times to coat the cylinder wall, with oil and after all these, the
spark plug shall be restored. There shall be atight water-proof covering
around the plant.
Like projectors, the responsibility of proper handling and maintenance of
the generating plant devolves on the Cine Operator, who will look after it
carefully. There shall be adequate arrangement for protection of the plant
from dust, dirt rain and damp.

4.

Tape RecorderTape recorders, where supplied, shall be used with great
care. this is meant mainly for recording the President’s Monthly broadcast
and the Governor’s Middle-of-month talks for dissemination of the same
among the people in group gatherings and meetings and if time permits,
during cinema shows.
Speeches, valuable from informative and educative point of view of VIPs,
high officials and other personalities may also be tape-recorded but
approval of the district Public Relations Officer shall be obtained before
such speeches are either wholly or partly reproduced in public gatherings.
Patriotic and popular songs may be recorded and played upon the tape
recorder. In doing so, it should not be forgotten that the machine is meant
for educative and informative publicity.
The upkeep and maintenance of the tape recorder will be the responsibility
of the Cine Operator.
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5.

Record playerThe record player is meant for playing records of
patriotic, Popular and entertaining songs over amplifier system to attract
large gatherings at the show; lace. The records may be played for half-anhour before the show starts. In between change-over of films during show
the audit-acne may be treated to a programme of lectures and songs.
The care and maintenance of this machine will be the responsibility of the
Cine Operator.

6.

PAE setThe Public Address equipment shall be used for announcement
of matters of national, provincial and regional importance and for
announcement of promulgation of orders relating to the maintenance of
“Law and Order” and not for minor matters.
Street publicity over the Government Public Address system shall be
confined to subjects and functions as detailed below :
(1)

Pakistan Day;

(2)

Independence Day;

(3)

Quaid-e-Azam’s Birth and Death Anniversary;

(4)

Eid-E-Miladunnabi;

(5)

Sighting of Eid-ul-Fitre Moon;

(6)

Revolution Day;

(7)

President’s and Governor’s meetings and functions;

(8)

Observance of any day, week or fortnight or any campaign and
drive or events on national and provincial basis sponsored by
Government;

(9)

Promulgation of Section 144 Cr P.C. Curfew order and other
matters of importance in a law and order situation under Police
Escort;

(10) Recruitment in Pakistan Armed Forces.
Any request for street publicity of any event and function beyond those
shown above shall not be normally entertained.
Whether a particular demand or requisition for announcement or publicity
falls within or outside the scope of these instructions will be decided by
the Deputy Commissioner or Sub-divisional Officer in consultation with
the District Public Relations Officer or Sub-divisional Public Relations
Officers concerned.

৪৭
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The PAE sets shall be used in state functions and in meetings addressed by
very high officials on requisitions from Deputy Commissioner or
Subdivisional Officer. The PAE sets may also be used in seminars
organized by District Public Relations Officer and Subdivisional Public
Relations Officers in Information Centers. Under no circumstances it
should be used for private and non-official purposes. Ordinarily the
subdivisional Public Relations Officers shall do the announcement work
himself. In case of heavy preoccupation with more important work, the
announcement may however, be done by a hired reliable announcer, who
may be engaged on contract and paid from the contingency fund. But the
materials/literature for announcement should be drafted by the
Subdivisional Public Relations Officer or the District Public Relations
Officer. Care should be taken to see that no announcement is made from a
moving or running vehicle, as in that case, people fail to grasp the
announcement in full. In announcing measures of Law and Order, the
District and Subdivisional authority may be requested to give adequate
protection to the equipment used for the purpose and also to arrange
security of the staff of the unit.
Each and every announcement as also each and every meeting in which
PAE set is used shall be recorded in the announcement register in the
prescribed proforma (Annexure- B). A half-yearly report about the use of
the PAE set shall be submitted to the District Public Relations Officers
who will consolidate and prepare a district report for transmission to the
Chief of Field Publicity Division, with his comments, if any. In that report
the subject matter of announcements, meetings and functions should be
mentioned clearly.
The responsibility of operation, care and maintenance of PAE equipment
and other components shall be of the Assistant Cine operator of Sadar
Subdivisional unit and of the Subdivisional PAE Operator in the outlying
subdivisions.
It may be pointed out here that Assistant Operators and PAE Operators are
subordinate to the respective Cine Operators and will help each other in
the performance of their duties, and in the upkeep of the machineries. Cine
Operator will operate the PAE set in the absence of PAE Operator and the
Assistant Operator. Similarly the PAE Operator and the Assistant
Operator, as the case may be, will carry on the functions of the Cine
Operator in the latter’s absence.
General
Mechanical services in case of major breakdowns of vans/lunches,
projectors, generators, record player, turn table, PAE sets, etc. may, if
possible, be made available from headquarters on receipt of reports from
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the units. The report shall be sufficiently exhaustive with full details of the
defects so as to enable the Headquarters Maintenance Engineer to detail
mechanical staff with necessary component parts or to decide about
bringing of the defective machinery for repair at headquarters. Petty
repairs may be done at local repairing shops by the Subdivisional Public
Relations Officers with the approval of District Public Relations Officer.
2.

Stock of consumable stores such as projection lamps, exciter lamps, tubes
etc. and so0me important component parts that are subjected to frequent
wear and tear will be maintained at headquarters in a modest way and will
be supplied to units on requisitions in prescribed form (Annexure C). It
shall be borne in mind that very limited stock of stores will be kept and
hence the requisitions shall be sent in case of absolute necessity. If
sufficient articles can be procured a modest store will also be maintained
at District Headquarters for distribution to the Subdivisions.
In the matter of care and maintenance of the equipment and machinery,
the Cine Operator, Assistant Cine Operator, Subdivisional PAE Operators
and Drivers will be entitled to the help of each other and also of the peons.
These responsibilities shall be discharged by everyone in a team spirit. If
the Assistant Operator or the Subdivisional PAE Operator is on some
different assignment, the Operator shall do the maintenance work long
with the help of the Unit Peon. The Assistant operator and Subdivisional
PAE operator will also be helped by the Unit Peon if he is not out with the
unit. All equipment and machinery except the motor van and lunch will be
under the maintenance supervision of the Cine Operator. The unit peon
will do all the errands connected with the maintenance and operation the
machinery and equipment. the orderly peons of the Field Officers are
expected to help the installation of cine equipment at the show place and
PAE sets at the meeting place if they are present on the spot. The
machinery and equipment of the Mobile Units are very costly and delicate
articles procured from foreign countries. Replacement of component parts
of these machineries will be quite difficult due to limited availability of
such parts in the local markets at reasonable prices. It is, therefore,
imperative that the District Public Relations Officers and Subdivisional
Public Relations Officers lay great stress and importance on proper use
and maintenance of the equipment. In fact, one of the main points of their
efficiency will be the proper upkeep of the machinery. The Subdivisional
Public Relations Officer is the officer-in-charge of the Unit and its
equipment. The operators and the drivers will be responsible to him in
respect of equipment in their respective charges. Each instance of
breakdown of machinery shall be atone reported to the District Public
Relations Officer, who will dispose of such reports, if necessary, after
enquiry. But all major and frequent breakdowns shall be reported direct to
the Chief of Field Publicity? division, who will fix responsibility after
proper enquiry.
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Minor repairs and replacements necessitated by ordinary wear and tear
may be done locally. But where local repair is not possible for any reason,
Chief of Field Publicity Division, will take steps for getting them repaired
at the headquarters.
District Public Relations Officers and Subdivisional Public Relations
Officers may subscribe on government sanction 2 dailies-one English and
one Bengali newspapers each. district Public relations Officers and
Subdivisonal Public Relations Officer should read the papers carefully and
bring the news, if any, concerning the District or Subdivision to the notice
of the Deputy Commissioners and Subdivisional Officers concerned.
News calling for immediate action such as cholera, small-pox and other
epidemic diseases or subversive activities should be brought to the notice
of Deputy Commissioners and Subdivisional Officers at once.
Sale-proceeds of old and used newspapers should be deposited into
treasury once in every six months and the chalan sent to the Department.
PART IV
Programme and duties.
1.

The Subdivisional Public Relations Officer shall draw up an annual
skeleton programme in the month of November, showing thana wise
allotment of the Mobile Cinema Unit for the next year, month by monthly.
the skeleton annual programme shall be approved by the Subdivisonal
Officer. A copy of the approved programme shall then be sent to the
District Public Relations Officer concerned. The District Public Relations
Officer will consolidate the programmes of all the Units in his district. He
will coordinate the programmes of the entire district and in doing so if he
finds it more suitable and economical to cover adjacent thanas of two
subdivisions with the Unit of one Subdivision, he may recast and readjust
the programmes accordingly with the approval of the Deputy
commissioner and under intimation to the Subdivisionaol Officers/
Subdivisional Public Relations Officers will then be forwarded to the
Chief of the Field Publicity Division for submission to Director of Public
Relations for final approval. Skeleton Annual Programme shall be in the
proforma as per schedule “D”.

2.

Detailed monthly programme of cinema unit shall be drawn up. by the Sub
divisional public Relations Officer in the existing proforma as in Annexun
“E”, on the basis of the consolidated skeleton programme. It shall be
approved by the District public Relations Officer and forwarded to the
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Chief of the Field publicity Division in a consolidated form, the approval
and clearance from the District publicity Division in a consolidated form.
The approval and clearance from the District publiv Relations Officer,
who is the coordinating authority , will be taden for granted unless, of
course, anything in writing is received from him about any change at least
2 days ahead of the commencement of the programme.
The District public Relations Officer shall not ordinarily go in for any
change or revision of the monthly . programme, unless there has been a
wide departure from the principle set forth in the skeleton programme.
Should such a change be at all necessary the revised programme shall have
the approval of the Deputy Commissioner and be circulated amontst all
concerned in good time.
Once the monthly programme is finally. approved and communicated to
the Chief of the Field publicity Division, this shall not be changed except
with the order of the deputy Commissioner. Such a chabne , if at all, shall
be reported through the District public Relations Officer and Chief of the
Field publicity Division to the Director of public Relations forthwith
stating clearly the circumstances under which the change became
necessary.
3.

The programme shall be so planned as to cover every nook and corner of
the subdivision with frequent repetition and rotation. Where van or launch
does not go deep in the interior, a cheap conveyanve may be used within
reasonable expenditure.
In case of major breakdown of van/launch repairing considerable time for
its repair, the cinema programme shall not be suspended but shall be
carried on by hired conveyance at reasonable cost.

4.

The tour programme of the officers should ordinarily synchronies with the
mobile unit’s programme. The District public Relations Officers and Sub
divisional public Relations Officers will tour for a minimum number of 14
days and 17 days respectively while the Unit shall be on tour, including
transit, for 21 days in a month. Side by side with the programme of the
cinema unit, the District public Relations Offcer and Subdivisional public
Relations Officer will draw up their own tour programmes and get them
approved by the Deputy Commissioner and the Destrict public Relations
Officer respectively. The subdivisional Officer and the Deputy
Commissioner may, however, alter the programme of these officer in case
of necessity, witnout altering the cinema programme.

5.

The duration of stay of a unit will usually be 7 days in a thane at a time the
unit is expected to carver three thanes every month.
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6.

The show places shall be selected in consultation with local authorities
such as Circle Officer.
Development, Thana Officers and Union Council Chairmen, as far as
practicable and shall be named in the monthly programme. Due publicity
of the programme shall be arranged beforehand through local authorities
so that maximum crowd can be drawn.
The show centres shall be so selected that the staff of the unit may not be
inconvenienced for their few days’ halt in the thane.

7.

The Sub divisional public Relations Officer shall accompany the Unit as a
matter of routine and will draw up his programme accordingly. the
operator. Driver and other staff, subordinate to the Subdivisional public
Relations Officer, who will accompany the Unit shall follow the
instructions of the Subdivisional public Relations Officer, and act
according to his instructions.

8.

The District public Relations Officer/Subdivisional public Relations
Officer may invite officers of other departments to make brief speeches to
the gathering regarding the activities and achievements but not more than
2 officers shall speak at one show. the . Subdivisional public Relations
Officer will invariably address the gathering during an interval.

9.

During day time while the technical staff will attend to the maintenance
and care of the machinery, the accompanying officer shall hold group
gatherings and address students of schools, and other institutions if any,
around the place of their halt, on appropriate subjects.

10.

In outlying or Seder Subdivisions where there are 2 Subdivisional public
Relations Officers with different jurisdictions, the District public Relations
Officer will adjust the programme of the unit allotting the same to each
Subdivisional public Relations Officer for a specific period in turn.
In case 2 Subdibisional public Relations Officers with one unit canstant
vigilance and strict supervision by District public Relations Officer will be
necessary.
Should any occasion arise when no officer accompanies the Unit, the Cine
Operator will take the command and other staff of the unit will follow his
instructions.
The District public Relations Officer shall check, by surprise visit, if the
approved cinema programme is being strictly followed by the Sub
divisional Mobile Unit. He shall report forthwith, with reasons, if any,
cases of failure of Sub divisional mobile Unit to attend show places as per
standing programme.

11.

12.

Information Officers of Field publicity Division will also give surprise
visits to see that the programme is being really followed.
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13.

The Unit shall carry sufficient films for giving a show of 2 hours’
duration. It shall also carry chart, Leaflet, posters, etc. and display them at
the show place. Care shall, however, be taken not to display any exhibit or
poster, etc, in any area where its display may be inappropriate. For
instance a poster asking people to cut down jungles should not be shown
in areas where the need is for forestation.

14.

Information such as names of the (i) nearest railway or steamer station
with their (ii) distances from show places, (iii) nearest post-office and (iv)
means of conveyance from the stations to the centres may be shown on the
detailed programme for the convenience of all, as indicated in Annexure
E.

15.

No film which has not been supplied departmentally shall be exhibited
without the permission of the District public Relations Officer. No
admission fee of any kind shall be charged from the audience for
witnessing the show.

16.

The show shall start with the dusk immediately after the “Maghreb
prayer”. preliminaries at the site of the show shall be completed by day
time. The show shall not ordinarily continue beyond 10 p.m. in summer
and 9 p.m. in winter.

17.

Each unit shall maintain an Inspection Book. Deparmental officers
authorised to inspect the Unit shall put down his inspection remarks in the
books. Copies of such remarks should be forwarded to the Chief of Field
publicity Division within a week from the date of inspection.

18.

The Subdivisional public Relations Officers and District public Relations
Officers shall deliver simple addresses on agriculture, livestocks,
cooperative movement, industries, health, sanitation, cattle and poultry
rearing, social evils like extravagance in marriage and litigation,
recruitment in armed forces, anti-hoarding measures, smuggling, small
savings, family planning, national unity and on subjects suggested from
headquarters from time to time. besides, they should always highlight the
important development works going on aroung them in the villages.
policies and programmes of Government should always be kept in mind
and should to the film show if it is convenient and appropriate to do so. the
address shall not be unnecessarily lengthy to cause annoyance to the
audience.

19.

The Subdivisional public Relations Officers will be responsible for the
widest possible and the most effective distribution within their
jurisdictions of: (a) pak Samachar, (b) pamphlets,(c) Leaflets, (d) posters,
(e) Literature published by the Information Department and such other
publications and publicity materials as are sent from headquarters.
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20.

The Subdivisional public Relations Officers will select suitable ‘points ’ to
which all publicity matter enumerated above is to be sent immediately on
their receipt by them. such points will include.
(i)
Union Councils;
(ii) Town Committees;
(iii) District councils,
(iv) Circle Officers ( Development ) and ( Revenue);
(v)
Ansar Organisations;
(vi) Theanas;
(vii) Dispensaries;
(viii) Food Committees;
(ix) Schools and Colleges including primary schools;
(x)
Madrasahs;
(xi) Sub-Registry offices;
(xii) Important shops, hats and markets;
(xiii) One leading person in every village where any of the points
(i) to ( xi) do not exist;
(xiv) All post-offices.

24.

A list of all ‘points’ of distrivution within his jurisdiction will be maintained by every Subdivisional public Relations Officer and every District
public Relations Officer will keep in his office at list covering the whole
district. A consolidated list for the whole district will be sent to the Chief
of Field publicity Division Information Department.

25.

The distribution of all printed matters will be by post or by any orher
means subject to the time-factor being borne in mind. the Subdivisional
public Relations Officer will also distribute important materials
personally.

26.

In case of posters such places shall be selected where they can be
displayed to the best advantage. the distrbution points for posters shall be
fewer than those for other materials. these points shall include among
others markets, Iaunch ghats, important railway and steamer stations, Air
and sea ports. A list of such places will be prepared by prepared by the
District public Relations Officers shall check whether the posters are
actually displayed at these points.

27.

The District public Relations Officers and Subdivisional public Relations
Officers shall closely study the printed matter, pamphlets, leaflets, copies
of press notes, talking points etc. received from the Department and spread
as widely as possible, by word of mouth, the contents of the printed matter
either by reading aloud or by explaining them in group gatherings and
meetings.
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28.

The Subdivisional public Relations Officers will submit fortnightly reports
of their activities in theprescribed form ( Annexure “F”) to the District
public Relations Officer so as to reach him within 5 days of the expiry of
the fortnight. The District public Relations Officer Will consolidate the
reports including his own and forward it to the Chief of Field publicity
Division by the 25th of the month in respect of the first fortnight of that
month and by the 10th of the following month in respect of the second
fortnight of the previous month. the report shall include among other
things, the genuine grievances of the people. the failure to report within
prescribed dates will be regarded as a major dereliction of duties.

29.

During their tours in the interior the District public Relations Officers and
Subdivisional public Relations officers will collect data and information
regarding development activities going on in rural areas and talk about
them to people explaining the benelits they will derive out of these
projects and identify these profects with the overall plan and programme
of development in the country. If they happen to come across any project
undertaken exclusively at local initiative on self-help basis or any good
work being done for a common public cause that should be reported to the
CND in form of “News Item” for flashing in newspapers apart from
ordinary news reports on the day -to-day activities taking place in the
districts and Subdivisions.

30.

The District public Relations Officers and Sub divisional public Relations
Officers shall maintain tour diaries in which they will enter all the places
visited with dates and times and briefly state the work done in
chronological order. these diaries will be inspected by the superior officers
of the Information Department as also by the District Officers.
The tour diaries shall be written clearly and must be as concise as possible.
The Sub divisional public Relations Officers shall write out their diaries
on blank books and submit them to the respective District public Relations
Officers by the 5th of each month. the District public Relations Officers
shall read the diaries carefully and not their remarks and comments and
return them to the Sub divisional public Relations Officers by the 8th day
of the month. Thereafter. the Sub divisional public Relations Officers will
make out the Travelling allowance bill and submit the same to the sub
divisional Officer with the Diary for the purpose of drawal of the amount
of the bill. In case of sadar Sub divisional public Relations Officers the
diaries need not be sent to Sub divisional Officer as the District public
Relations Officers is the District public Relations is the drawing and
Disbursing Officer .

৪৮
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The tour diaries of the District public Relations Officers shall be copied
out and sent to the Chief of Field publicty Division by the 7th of every
month. the original diary shall be submitted to the Deputy Commissioner
with the Travelling Allowance bill by the 12th of each month.
31.

The District public Relations Officers and Subdivisional public Relations
Officers must remember that they are field workers entrusted with the
responsibility of educating the public to form a correct ofinion about
things going around them and as such they will have no fixed “office ” but
will consider themselves on duty all the time. While at headquarters they
will regularly attend office.

32.

The District public Relations Officers and Subdivisional publivc Relations
Officers shall be on the look out for what is being said or done in their
areas which affect the reputation of Government and act as custodian of
the Government’s reputation in their respective jurisdictions. they will
take all possible measures to counteract any propaganda against
Government which may be afoot.

33.

the District public Relations Officers and Sub divisional public Relations
Officers will maintain contact with the local news agencies and
correspondents. they will regularly read the newspapers subscribed by
them and bring the important item, if any, to the notice of the Deputy
Commissioners and Sub divisional Officers.

34.

They shall maintain liaison with different officers in the District and
subdivisional headquarters particularly. with those who are doing
propaganda work of their own and coordinate their activities as far as
practicable so that there may not be any overlapping or duplication of
publicity work. The District public Relations Officers and Subdivisional
public Relations Officers will bring local grievances which come to their
notice during tour,to the notice of the deputy Commissioners and
Subdivisional Officers.

35.

When the Unit returns to headquarters the equipment and machinery
including the transport shall be stored and garaged securely. Routing
monthly servicing of the delicate machinery and equipment shall be done
preferably during this period.

36.

Reports of concrete works of development worth- making news should be
sent to the C.N.D. telegraphically under press bearing authority. the
reports shall be brief and clear to highlight the real achievements of the
projects. such reports on development and nation-building activities shall
be submitted invariably in order to feed the News Division. For this
purpose, they will keep themselves in touch with the District and
Subdivision Heads of Nation Building Departments and collect news data
from them, from time to time.

404

37.

Important happening or events of public interest may be reported simply
for the information of the Director of public Relations specially in cases
where the administration may have to move ahead to tackle a developing
situation.
Duties of the Field Officers and staff.

38.

District public Relations officers shall be responsible for
(1)

Administration, control and supervision of subdivisional Units.

(2)

Drawing and disbursing of pay, T. A. D. to staff of sadar
subdivisional Units and contingent expenditure.

(3)

Maintenance of accounts of funds administered by him as a
drawing and disbursing officer.

(4)

Coordination of activities of all officers and staff of Subdivisional
Mobile Units and District Public Relations Organisation.

(5)
(6)

Organising and addressing meetings and group-gatherings
maintaining liaison with all other departments located at district
headquarters and Subdivisional headquarters and with local Press
Reporters and Correspondents
(7) Contacting Deputy Commissioner for taking his advice and
guidance on matters of policy and carrying out local Public
Relations assignments the Deputy Commissioner may like to
entrust.
(8) Holding symposia and functions
(9) Petty repairs of equipment and machinery that may be done locally
(10) News reporting
(11) Preparation and submission of reports on activities of F. P.
organisation
(12) Supervise the work of the Information Centers and distribution of
Radio sets under C. L. R. scheme.
The duties of the Subdivisional Public Relations Officers shall be as
follows
(1)
As custodian of the Subdivisonal Mobile Unit he is responsible for
its smooth operation.
(2)
Address meetings and group-gatherings
(3)
Announcement of urgent matters of national, provincial and
regional importance. Announcement of important local matters
relating to law and order, Announcement shall be strictly limited to
these subjects.
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Organising symposia and exhibitions.
Arranging PAE coverage of important local meetings and functions
of the Governor, Ministers and VIPs.
Running of Information Centre.
Preparation and submission of reports about activities of
Subdivisional Mobile Unit, PAE Operation etc.
Care and maintenance of van/launch, cinema equipment and
machinery.
Liaison with local Press, Reporters and Correspondents.
News Reporting.
Carrying out such PR works as are assigned by DC.
Supervision over activities of the staff of Subdivisional Mobile Unit
Distribution of pamphlets leaflets posters publications etc.
Distribution of Radios under C.L.R. Scheme.

The duties of the clerk shall be as follows
Assist the District Public Relations Officer/Subdivisional Public Relations
Officer in official correspondence work, drawal of programmes,
maintenance of files, records and accounts, preparation of reports,
maintenance of registers, preparation of bills, compilation of consolidated
reports, etc. He will also help the Cine Operator in maintaining the
necessary records where the Cine Operator in unable to do it
independently.
Cine Operator
He will be responsible for operation, maintenance and storage of cinema
projector, generator, taperecorder and also of the films. He will maintain
stock register of the equipment and machinery in his charge. He will also
maintain a petrol register and film register. He will also operate PAE set
when PA operator or Assistant Operator is away or otherwise engaged.
Assistant Cine Operator
Assist the Cine Operator in Cinema shows as and when he is free. He will
be generally responsible for operation of amplifier in giving PAE
coverage. Look after the amplifier battery, mike, speaker, unit, stand etc.
S.D.P.A.E Operator
The Cine Operator, Assistant Cine Operator and the P.A.E Operator will
help one another in maintenance and cleaning works of the unit
machineries.
Drivers
Responsible for driving of the van/launch, garaging, cleaning, washing,
and maintaining the van/launch properly.
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ANNEXURE- A
Monthly statement of expenditure of the District Public Relations Officer, of for the month of dated
Memo. No. District including outlying subdivisions.
Items of Number of cinema Cost of carrying
expenditure shows meeting
charges
covered or street
including
publicity or
coolie hire
mileage covered.
charges.

1
Cinema
etc
PAE Set

2

3
Rs.

Other
expenditure
such as hire
charges etc.

Local repair

Fuel consumed

Repairing
charges

Cost of
replacement
of parts.

Petrol

Mobil

Diesel

4
Rs.

5
Rs.

6
Rs.

7
Rs.

8
Rs.

9
Rs.

Meeting Street
4
Publicity

Motor Van

Mobil

Total Cost

Cost of
total fuel

10
Rs.

Other
Total
expenditure expenditure
such as local of each line
printing etc.
which are not
in previous
column
11
Rs.

12
Rs.

Remarks

13
Rs Office rent. Office
contingencies including unit
Telephone expenses
of previous month
Total expenditure
of col. 12. TA
expentiture
of
previous
monthDPRO
66.00
SDPRO Hq DM
Unit 39.60 Peons
of
DPRO
&
SDPRO
Total
cost
of
service
postage
stamps.
Cost of Newspaper
Grand total

Deposit, if any,
such
as
saleproeeds of newspapers and other
articles....Nil

............................................
Signature of District Public Relations Officer,
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ANNEXURE-B
Announcement Accounts Register
Serial
Date
Order when Subject Version Total period Name of areas Name and Remarks.
No. of order. received with matter of
of days or
where
signature
timings
announcehours of
announcement of Speaker
ment
announcement
made
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ANNEXURE-C
GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
District Public Relations Officer ........................
The articles mentioned in the indent below (submitted in duplicate) are
urgently required for the Unit. It may kindly be forwarded to the Public
Relations Directorate with request to supply them as early as possible.

Operator,
S.D.M.Unit.........................
Serial
No.

Names of
articles

Number or quantity
last supplied and
date of list supply

Balance in
hand on

Number
now
indented

Remarks by
the DPRO

1

2

3

4

5

6

No. .......................................

Dated :

Forwarded to the Director of Public Relations, Government of East
Pakistan, for necessary action.
The indent has been checked carefully and entries at columns 3 and 4 have
been verified with stock-register and found to be in order.

Sub-divisional District Public Relations Officer,
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ANNEXURE- D
Skeleton four programme of the Mobile Unit, for the year 1960.
Period
January, 196

Area to be visited

Remarks

Name of Thanas

February, 196
March, 196
April, 196
May, 196
June, 196
July, 196
August, 196
September, 196
October, 196
November, 196
December, 196

Sub-divisional District Public Relations Officer,
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৪৯

ANNEXURE-E
GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
Tour programme of the Subdivision Mobile unit, ..................................for the month of ....................................196
Date

Place to be visited
From

1

2

Distance between
(2) and (3)

Mode of journey

Name of the
Thana

Distance of (3)
from the nearest
P.S. Railway/
Steamer station
or Post office

Accompanied by
DPRO/SDPRO

4

5

6

7

8

To

3

Remarks

9

৩৮
৩

Dated..................................

Submitted to the Chief of Field
Publicity Division/DPRO/SDO .............................................
Subdivivsional Public Relations Officer....................................................
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ANNEXURE – F
consolidated fortnightly Report of the activities of the District and the Subdivisional Public Relations Officers of Mymensingh for the period from
......................... to .............................
1. Name of places visited by the District and the Sub-divisional Public Relations
Officers with the name of thana and subdivision (Date wise) |
Date

Name of
places

Name of
thana

Name of
subdivision

With unit

Without unit

1

2

3

4

5

6

do

x

x

do

D.P.R.O.

S.D.P.R.O.

S.D.P.R.O.

S.D.P.R.O.

S.D.P.R.O.

S.D.P.R.O.
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ANNEXURE–F Contd.
2. Number for cinema shows held during the fortnight :
35 m.m.

16 m.m.

Miles covered
by the
Transport van
or launch

Name of the
SDM Unit

Films show
and their titles

3. Places visited by the cinema unit (date wise) with the names of thana and
subdivision along with the names of officer who accompanied the unit :
Date

Name of
places
visited

Name of
thana and
subdivision

Name of
officer who
accompanied
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Total
gathering

Particulars
of special
film show

ANNEXURE–F Contd.
4. Number of street announcement/meeting covered by P. A. set :
Name
of
officer

1

With Govt. set

With hire set

Meetings

Announcement

Meetings

Announcement

2

3

4

5

Amount Function
spent for should be
hire
mentioned
6

7

5. Nature of publicity materials distributed :
6. Mechanical breakdown, if any :
(a) Chinema section

(b) Transport section

Nil

7.

Number of press coverage by D.P.R.O. and S.D.P.R.Os
Name of officer

By post

By telegram

8. Number of meetings/group-gatherings addressed :
Name of Officers

Meetings

9.

Public Reaction ....

10.

General observation ....

Group
gatherings

Subjects dealt with

District Public Relation Officer
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ANNEXURE–G
Pro forma for the Inspection Report of
The Office of the District Public Relations Officer and the Sub-divisional
Public Relations Officer.
STATION
DATE.
1.

Name of the DPRO/SDPRO
and date of joining

2.

Name of the staff with
designation and date of
joining

3.

Date of last Inspection
(a) Inspected by .....................

4.

Chinema Section.
(a) Number of shows
given during the

Name of

35 m.m./16 m.m. Number of

Month

--------------------

last 3 months
DPRO/SDPRO

shows attended
by

..............

..........................

..............

..........................

..............

..........................

..............................
..............................
...............................
(b) Incidental expenditure
incurred in connection
with chinema shows
month wise
(c) Cost of local repair including
PAE set, amplifier and transport
(should be shown separately)
for last 3 months.

387

(d) Number of meetings covered and
street announcements made in
the last 3 months by the PAE
set and incidental expenditure
special remark (if any).
(e) Number of film received
and dispatched during
the last 3 months.
5.

EQUIPMENT.

Condition of :
(a) Projector
(b) Amplifier
(c) Other allied equipment
(d) Number of P.A.E. set
both working and unserviceable. The wattage should be
shown.
Transport :
(a) Total mileage covered
for last 3 months and
fuel consumed.
(b) Condition of the vehicle
(c) Local repairing (if any
6.
7.

during the last 3 months.
Number and title of publicity materials received and the mode of
distribution for the last 3 month including Pak Samachar.
Number of days on tour and the amount of T.A. drawn, month wise, for
the last 3 months:
DPRO
SDPRO
Operator
Driver and
MLSS
Remarks (if any)
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8. Accounts :
(a)

Whether the accounts records including vouchers are maintained
properly including Cash Book and Service Stamp Register.

(b)

Deposit in connection with :
(i)

Sale of old newspaper, etc.

(ii) Realisation of subscription for Pak Samachar.
9. Records and Registers :
Whether the following registers and records are maintained properly :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
10.

Office Stock Book
Receipt and Issue Register.
Index Register.
Publicity Materials Receipt Register.
Register of distribution points
Stock Book of Mobile Unit
Film Stock Book
C.D.R. Stock Book
Cinema Show register
Announcement Register
Log Book
Film Movement Register
Trunk-call Register

Whether the Mobile Unit provisional programme were drawn regularly
including the same for the Officers and how far these were implemented for
the last three months.
Whether the report and returns were submitted regularly to DPRO or the
DPR

11. Accommodation
(a) Office
(b) Store
(c) Others
12. Information Center :
13. C.L.R. Scheme :
(a)
(b)
(c)
(d)

Number of Radio received
Distributed against subscription
Distributed for official use.
Amount of subscription realized and deposited
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14. Compulsory Screening Scheme :
15.

Pak Samachar :
(a) Number of subscriber enlisted during the last 3 months
(b) whether the subscription properly deposited

16. Departmental repair :
(a)

Any equipment of the Unit lying with the departmental store for repair

(b)

Details of the working of departmental Mechanic and result thereof

17. Financial position :
(a)

Recurring expenditure month wise

(b)

Allotment received

(c)

Up-to-date expenditure

(d)

Pending bill (if any)

18. Remarks : (A separate confidential report must follow as to the
impression of the visiting Officer about the office visited).
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গণপ্রজোতন্ত্রী বোিংলোযদশ সরকোর
সাংস্থোপন িন্ত্রণোলয়
উন্নয়ন ও বোস্তবোয়ন শোখো-২
প্রজ্ঞোপন
তোধরখঃ ২২কশ নযভম্বর, ১৯৯২/৮ই অগ্রহোেন, ১৩৯৯

এস,
আর,
ও
নাং
২৫০-আইন/৯২সি(উাঃবোাঃ২)২১/৯০(অাংশ)Bangladesh Civil Service (Information) Composition and
Cadre Rules, 1980 এর rules 4(2) এ প্রদি ক্ষমতোবযল সরকোর অথ্য মন্ত্রণোলে ও
সিংস্থোপন মন্ত্রণোলযের সেধতক্রযম, Bangladesh Civil Service (Information)এর
Cadre
Strength
এর
ধননরূপ
অধিকতর
পধরবতয ন
কধরল, থ্োঃ
উপধর-উক্ত Rules এর SCHEDULE এর General গ্রুযপর Serial No Category
of Posts এবিং Number of posts এর এধিসমূযহর পধরবযতয ধননরূপ এধিসমূহ
প্রধতস্থোধপত হইযব, থ্োঃ
রোষ্ট্রপধতর আযদশক্রযম
জিোাঃ হোধসনুর রহিোন
সধচব।
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৫০

গণপ্রজোতন্ত্রী বোিংলোযদশ সরকোর
তর্য িন্ত্রণোলয়
ঢোকো।

নিং-তম/শো-৬/২-৩/৮৮/২৬৬৮
ইিং/৩০-৩-৯৫ বোিং

তোধরখঃ ১৪-৮-৮৮

কপ্ররকঃ
জোির আহযমদ খোন
সহকোরী সধচব
প্রোপকঃ প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য)
এধজধব ভবন
ঢোকো।
মযহোদে,
বিংগভবযন স্থোধপত উচ্চ ক্ষমতোসম্পন্ন সোউন্ড কধমউধনযকশন (১৬
চযোযনল ধবধশি কনযসোল ধমকচোর)
ন্ত্রপোধত পধরচোলনোর জনয
গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর সোিংগঠধনক কোঠোযমোযত র্োঃ ১৩৫০-২৯৫৬/র্োকো মধিিোইি কবতন কস্কযলর কর্কধনধশেোন-কোম-সোনউন্ড করকধিযযির
একটি পদ ধনযদয শক্রযম ১-৬-৮৮ হযত স্থোেীভোযব সৃজযনর মঞ্জুরী প্রদোন
করো হল। এই পদটি এনোম কধমটির সুপোধরশকৃ ত পযদর অধতধরক্ত পদ।
২। এই পযদর কমযকতয োযক করধিও ইযলকর্ধনক কর্কযনোলধজযত ৩ বৎসর
কমেোদী ধিযিোমোিোর ও শব্দ প্রযকৌশলী সম্পধকয ত ন্ত্রপোধত পধরচোলনো ও
কমরোমযতর কোযজ ৩ বৎসযরর অধভজ্ঞতো থ্োকযত হযব।
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৩। এ বযোপোযর জধড়ত বযে গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর বোযজর্ খোত ১৪৮সম্প্রচোর, তথ্য ও প্রকোশনো-৬ গণয োগোয োগ (১) অধিসোরযদর কবতন (৩)
ভোতো ও সেোনী হযত সিংকুলোন করো হযব।
৪। সিংস্থোপন মন্ত্রণোলে, অথ্য মন্ত্রণোলে এবিং উপ ুক্ত কতৃয পযক্ষর সেধতক্রযম এ আযদশ
জোরী করো হল।
আপনোর অনুগত,
স্বোক্ষধরত/-

নিং-তম/শো-৬/২-৩/৮৮/২৬৬৮(৫০)
৮৮ ইিং/৩০-৩-৯৫ বোিং

(জোফর আহযিদ খোন)
সহকোরী সধচব।
কিোন-২১০৪।

তোধরখঃ ১৪-৮-

অবগধত ও প্রযেোজনীে বযবস্থো গ্রহযণর জনয অনুধলধপ কপ্ররণ করো হলঃ
১। সধচব, সিংস্থোপন মন্ত্রণোলে, ঢোকো। ইহো তোাঁর সম/টিম-৫(২)/৬০/৮৭
নিং নধথ্র অনুযেদ ২৮ এর কপ্রধক্ষযত।
২। সধচব, অথ্য ধবভোগ, অথ্য মন্ত্রণোলে, ঢোকো। ইহো তোর ২৩-২-৮৮
তোধরযখর অথ্যম (বযঃধনঃ-৫)২২/৮৭-৫৫ নিং পযির সূযি। তোাঁযক উক্ত
আযদযশর এক কধপ প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য) এর ধনকর্
এযন্ডোস করোর জনয অনুযরোি করো হল।
৩। পধরচোলক, গণয োগোয োগ অধিদপ্তর, ঢোকো।
৪। মন্ত্রণোলযের অিীনস্থ সকল দপ্তর/সিংস্থোর প্রিোনগণ।
স্বোক্ষধরত/-
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(জোফর আহযিদ
খোন)
সহকোরী সধচব।
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তথ্য মন্ত্রণোলে
সিংস্থোপন শোখো-১
নিং-তম/স-১/৯-১৮/৯১/৪২৫৭
বোিং/১২-১২-৯১ ইিং

তোধরখঃ ২৭-৮-৯৮

তথ্য মন্ত্রণোলেোিীন গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর পধরচোলক পদটিযক
সরকোর ধননরূপভোযব পধরবতয ন করোর ধসদ্ধোন্ত গ্রহণ কধরেোযছ।
ক্রধমক নিং
১।

কমযকতয োর পদ ও
কবতনযস্কল
পধরচোলক এম এস এস
৪৭৫০-৫৫০০/-

পধরবধতয ত পদ ও কবতনযস্কল
মহোপধরচোলক এম এস এস
৪৭৫০-৫৫০০/-

২। এখন ইহযত গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর পধরচোলযকর পদ মহোপধরচোলক ধহসোযব গণয
ইহযব।

রোষ্ট্রপধতর আযদশক্রযম
স্বোক্ষধরত/(জিোাঃ আব্দুর রউফ)
সহকোরী সধচব।

নিং-তম/স-১/৯-১৮/৯১/৪২৫৭/১(৫০)
বোিং/১২-১২-৯১ ইিং

তোধরখঃ ২৭-৮-৯৮

অবগধত ও প্রযেোজনীে বযবস্থো গ্রহযণর জনয অনুধলধপ কপ্ররণ করো হযলোঃ
১। সধচব, সিংস্থোপন মন্ত্রণোলে, বোিংলোযদশ সধচবোলে, ঢোকো।
২। সধচব, অথ্য ধবভোগ, অথ্য মন্ত্রণোলে, বোিংলোযদশ সধচবোলে, ঢোকো।
৩। মন্ত্রণোলযের সকল কমযকতয ো/অধিদপ্তর/সিংস্থোর প্রিোনগণ।
395

৪। প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য), প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয োর
কো যোলে, ঢোকো।
৫। মহোপধরচোলক, গণয োগোয োগ অধিদপ্তর, ঢোকো।
৬। পধরচোলক, সরকোরী আবোসন পধরদপ্তর, ঢোকো।
স্বোক্ষধরত/(জিোাঃ আব্দুর রউফ)
সহকোরী সধচব।
গণপ্রজোতন্ত্রী বোিংলোযদশ সরকোর
তথ্য মন্ত্রণোলে
সিংস্থোপন-১ শোখো
ঢোকো।
নিং-তম/স-১/৯-১৮/৯১/১১১৯
১৯/০৯/১৯৯৩ ইিং।

তোধরখঃ

কপ্ররকঃ
কোমোল অবদুল নোযসর কচৌিুরী
ধসধনের সহকোরী সধচব
প্রোপকঃ প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য)
এধজধব ভবন, ঢোকো।
ধবষেঃ গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর উপ-পধরচোলক এর পযদর পুনধবযনযোস।
মযহোদে,
ধবধসএস (তথ্য-সোিোরণ) কযোিোযরর কযোিোর করিংথ্ পুনধবযনযোস
সিংক্রোন্ত এই মন্ত্রণোলযের ০৫-০১-৯৩ ইিং তোধরযখর তম/স-১/১০-১/৯১/৪১
নিং মঞ্জুরীর আযদযশর অনুবৃধিক্রযম গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর ৯টি উপ-
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পধরচোলক পদ (তন্মযিয একটি পূবযতন নন-কযোিোর পদ) ধননরূপ
পূনধবযনযোস করো হযলো।
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

উপ-পধরচোলক, সদর দপ্তর, ঢোকো
উপ-পধরচোলক, ঢোকো ধবভোগ
উপ-পধরচোলক, চট্টগ্রোম ধবভোগ
উপ-পধরচোলক, রোজশোহী ধবভোগ
উপ-পধরচোলক, খুলনো ধবভোগ
উপ-পধরচোলক, বধরশোল ধবভোগ

৪ (চোর) টি
১ (এক) টি
১ (এক) টি
১ (এক) টি
১ (এক) টি
১ (এক) টি

২। এই পুনধবযনযোযসর কপ্রধক্ষযত ঢোকো, চট্টগ্রোম, খুলনো, রোজশোহী ও
বধরশোযলর কজলো তথ্য অধিসোর পদ সমূহযক উপ-পধরচোলক পযদ উন্নীত
করোর কোরযন এ সকল কজলোে কজলো তথ্য অধিসোযরর ককোন পদ
থ্োকযবনো।
আপনোর অনুগত,
স্বোক্ষধরত/(কোলোি আবদুল নোযসর
জচৌিুরী)
ধসধনের সহকোরী সধচব।
তোধরখঃ ১৯-

নিং-তম/স-১/৯-১৮/৯১/১১১৯
০৯-১৯৯৩ ইিং।
অনুধলধপ সদে জ্ঞোতোযথ্য ও কো যোযথ্যঃ

১। সধচব, সিংস্থোপন মন্ত্রণোলে/সধচব, অথ্য মন্ত্রণোলে/সধচব, আইন, ধবচোর ও সিংসদ
ধবষেক মন্ত্রণোলে।
২। ধবভোগীে কধমশনোর, ঢোকো/চট্টগ্রোম/রোজশোহী/খুলনো/বধরশল।
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৩। প্রিোন তথ্য অধিসোর, তথ্য অধিদপ্তর/মহোপধরচোলক, চলধচ্চি ও প্রকোশনো
অধিদপ্তর/ধকউযরর্র, বোিংলোযদশ ধিল্ম আকয োইভস/ভোইস কচেোরমযোন, বোিংলোযদশ
ধিল্ম কসন্সর কবোিয।
৪। মহোপধরচোলক, গণয োগোয োগ অধিদপ্তর এই পুনধবযনযোযসর কপ্রধক্ষযত ৫টি ধবভোগীে
কজলোে কমযরত কজলো তথ্য অধিসোরযদর অনযি বদলী পূবযক উপ ুক্ত পযদ পদস্থ
করোর জনয ধনযদয শক্রযম অনুযরোি করো হযলো।
৫। কজলো প্রশোসক, ঢোকো/চট্টগ্রোম/রোজশোহী/খুলনো/বধরশোল।
৬। প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য)/কবসোমধরক সধচবোলে, ঢোকো।
৭। উপ-ধনেন্ত্রক, বোিংলোযদশ সরকোরী মূদ্রণোলে, কতজগোাঁও, ঢোকো। প্রজ্ঞোপনটি
কগযজযর্র পরবতী সিংখযোে প্রকোযশর জনয অনুযরোি করো কগল।
৮। কজলো ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো, ঢোকো/চট্টগ্রোম/রোজশোহী/খুলনো/বধরশোল।

স্বোক্ষধরত/(কোিোল আবদুল নোযসর
জচৌিুরী)
ধসধনের সহকোরী সধচব।

398

গণপ্রজোতন্ত্রী বোিংলোযদশ সরকোর
তর্য িন্ত্রণোলয়
সাংস্থোপন শোখো-১
ঢোকো।
নিং-তম/স-১/১০-১/৯১ (অিংশ)/১০৬৯
ইিং

তোধরখঃ ২৩-৫-১৪০১ বোিং/০৭-৯-১৯৯৪

কপ্ররকঃ কমোঃ আবদুর রোযশদ খোন
সহকোরী সধচব।
প্রোপকঃ প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য)
এ ধজ ধব ভবন, ঢোকো।
ধবষেঃ ধব ধস এস (তথ্য-সোিোরণ) কযোিোরভু ক্ত পদসমূযহর পুনধবযনযোস।
মযহোদে,
ধব ধস এস (তথ্য-সোিোরণ) কযোিোযরর কযোিোর করিংথ্ পুনধবযনযোস সিংক্রোন্ত তথ্য
মন্ত্রণোলযের ০৫-১-৯৩ ইিং তোধরযখর তম/স-১/১০-১/৯১/৪১ নিং এবিং ১৯-৯-১৯৯৩
ইিং তোধরযখর তম/স-১/৯-১৮/৯১/১১১৯ নিং মঞ্জুরী আযদযশর অনুবৃধিক্রযম
গণয োগোয োগ অধিদপ্তর ও তথ্য অধিদপ্তযরর ধব ধস এস (তথ্য) কযোিোরভু ক্ত পদসমূহ
ধননরূপভোযব পুনধবযনযোস করো হযলোঃ
কযোর্োগ
রী

পযদর
নোম

১

২

৫

পূবযতন
পূবযতন পদ
কবতন কস্কল
সিংখযো
৩

৪

ধসধনের ৪৮০০-৭২৫০/- ১৪ টি
তথ্য
অধিসোর

পূনধবযনযোস
অনু োেী
কবতনযস্কল

পূনধবযনযোস মন্তবয
অনু োেী
পদসিংখযো

৫

৬

৪৮০০-৭২৫০/-

৩০
(ধিশ)টি

স্বোক্ষধরত/399

৭

(জিোাঃ আবদুর রোযশদ খোন)
সহকোরী সধচব।

নিং-তম/স-১/১০-১/৯১ (অিংশ)/১০৬১/১ (৩০) তোধরখঃ ২৩-৫-১৪০১ বোিং/০৭-৯১৯৯৪ ইিং
অনুধলধপ সদে জ্ঞোতোযথ্য ও কো যোযথ্যঃ
১। সধচব, সিংস্থোপন মন্ত্রণোলে, বোিংলোযদশ সধচবোলে, ঢোকো।
২। সধচব, অথ্য মন্ত্রণোলে, বোিংলোযদশ সধচবোলে, ঢোকো।
৩। প্রিোন তথ্য অধিসোর, তথ্য অধিদপ্তর, ঢোকো।
৪। মহোপধরচোলক, গণয োগোয োগ অধিদপ্তর, ঢোকো।
৫। মহপধরচোলক, চলধচ্চি ও প্রকোশনো অধিদপ্তর, ঢোকো।
৬। মহোপধরচোলক, বোিংলোযদশ ধিল্ম আকয োইভস, ঢোকো।
৭। ভোইস কচেোরমযোন, বোিংলোযদশ চলধচ্চি কসন্সর কবোিয, ঢোকো।
৮। প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য), কবসোমধরক সধচবোলে, ঢোকো।

৯।

উপ-ধনেন্ত্রক, বোিংলোযদশ সরকোরী মুদ্রণোলে,
কতজগোাঁও, ঢোকো (প্রজ্ঞোপনটি কগযজযর্র পরবতী
সিংখযোে প্রকোযশর জনয অনুযরোি করো হযলো)।

১০। কজলো ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো, ঢোকো/চট্টগ্রোম/খুলনো/রোজশোহী।

স্বোক্ষধরত/(জিোাঃ আবদুর রোযশদ খোন)
সহকোরী সধচব।
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তর্য িন্ত্রণোলয়
তর্য ও গণয োগোয োগ শোখো-১
বোিংলোযদশ সধচবোলে, ঢোকো।
নিং-তম/স-১/১০-১/৯১(অিংশ-১)/

তোধরখঃ ২৫-৮-২০০৩ ইিং

কপ্ররকঃ নোজনীন কবগম
ধসধনের সহকোরী সধচব।
প্রোপকঃ প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য)
এধজধব ভবন, ঢোকো।
ধবষেঃ ৭ম কগ্রি (৭১ সোযলর কবতন কস্কল র্োকো ৪১০০-৬৫০০/- এবিং ৯৭ সোযলর
কবতন কস্কল র্োকো ৬১৫০-৯৭৫০/-) ভু ক্ত ধবধসএস (তথ্য-সোিোরণ) কযোিোযরর
পদসমূহযক ৬ষ্ঠ কগ্রি ভু ক্ত (ধসধনের কস্কযল ৯১ সোযলর কবতন কস্কল র্োকো
৪৮০০-৭২৫০/- এবিং ৯৭ সোযলর কবতন কস্কল ৭২০০-১০৮৪৬/-) পযদ
উন্নীতকরণ প্রসিংযগ।
মযহোদে,
আধদি হযে সিংস্থোপন মন্ত্রণোলযের ৭-৯-১৯৯৪ তোধরযখর সম/িু ধন-১/৭-৯৪
(অিংশ-১)/২৩১ নিং প্রজ্ঞোপন অনু োেী ধবধসএস (তথ্য-সোিোরণ) কযোিোযরর ১৯৯২
সোযলর এস আর ও এর ৬(এ) ও (ধব)-কত বধণযত ৭ম কগ্রি (১৯৯১ সোযলর কবতন কস্কল
র্োকো ৪১০০-৬৫০০/- এবিং ১৯৯৭ সোযলর কবতনযস্কল র্োকো ৬১৫০-৯৭৫০/-) ভু ক্ত
ধবধসএস (তথ্য-সোিোরণ) কযোিোযরর ধননবধণযত ২৭ টি ধসযলকশন কগ্রযির পদযক এস
আর ও এর ৫নিং অনুযেযদ বধণযত পযদ ৬ষ্ঠ কগ্রিভু ক্ত (ধসধনের কস্কযল ৯১ সোযলর কবতন
কস্কল র্োকো ৪৮০০-৭২৫০/- এবিং ৯৭ সোযলর কবতনযস্কল র্োকো ৭২০০-১০৮৪০/-) পযদ
উন্নীতকরযণর মঞ্জুরী আযদশ জ্ঞোপন করধছঃ
নিং
৮

অধিযসর নোম দপ্তযরর
নোম
কজলো তথ্ো অধিস,
ধসযলর্, গণয োগোয োগ
অধিদপ্তর।

৭ম কগ্রিভু ক্ত পযদর
নোম

৬ষ্ঠ কগ্রযি
উন্নীতকৃ তপযদর নোম

তথ্য অধিসোর

উপ-পধরচোলক
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২. কস সকল পদ ধসধনের কস্কল পযদ উন্নীত করো হযেযছ। কস সকল পযদ বতয মোযন
কমযরত কমযকতয োগণ স্বেিংধক্রেভযব পযদোন্নধত/ধনযেোগ লোভ করযবন নো। প্রচধলত
ধবধি অনু োেী উন্নীত পযদ পযদোন্নধত/ধনযেোগ শতয পূরন সোযপযক্ষ
পযদোন্নধত/ধনযেোযগর সকল আনুষ্ঠোধনকতো সম্পোদনপূবযক উক্ত পযদ কমযকতয োযদর
পযদোন্নধত/ধনযেোগ করো হযব।
৫১ এই মঞ্জুরী আযদযশ অথ্য মন্ত্রণোলে, অথ্য ধবভোগ (বোস্তবোেন অনুধবভোযগর) এর
৩.
সেধত রযেযছ।

5.

তথ্য মন্ত্রণোলযের ২১-৯-১৯৯৪ তোধরযখর তম/স-১/১০-১/৯১/১১৩৩ নিং
আযদশটি এতদ্বোরো বোধতল করো হযলো।
ধবনীত
সোক্ষধরত/(নোজনীন জবগি)
ধসধনের সহকোরী সধচব।

নিং-তম/স-১/১০-১/৯১(অিংশ-১)/

তোধরখঃ ২৫-৮ ২০০৩ ইিং

অনুধলধপ প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য), ধসধজএ ভবন, কসগুনবোধগচো, ঢোকো
এর বরোবযর পৃষ্ঠোিংকন করোর অনুযরোিসহ অথ্য মন্ত্রণোলে, অথ্য ধবভোগ (বোস্তবোেন
অনুধবভোগ) এ কপ্ররণ করো হযলো।
(আবদুল বোরী)
ধসধনের সহকোরী সধচব
বোস্তবোেন-১ শোখো
অথ্য মন্ত্রণোলে, অথ্য ধবভোগ।
নিং-তম/স-১/১০-১/৯১(অিংশ-১)/১৩৪০/১(১)/৬০
ইিং
অনুধলধপ সদে জ্ঞোতোযথ্য ও কো যোযথ্যঃ
403

তোধরখঃ ২৫-৮-২০০৩

1. মধন্ত্রপধরষদ সধচব, মধন্ত্রপধরষদ ধবভোগ/মুখয সধচব, প্রিোনমন্ত্রীর কো যোলে,
ঢোকো।

2. রোষ্ট্রপধতর সধচব, রোষ্ট্রপধতর কো যোলে, ঢোকো।
3. সধচব, সিংস্থোপন মন্ত্রণোলে, বোিংলযদশ সধচবোলে, ঢোকো।
4. প্রিোন তথ্য অধিসোর, তথ্য অধিদপ্তর, ঢোকো।
5. মহোপধরচোলক, গণয োগোয োগ অধিদপ্তর, ঢোকো।
6. মহোপধরচোলক, চলধচ্চি ও প্রকোশনো অধিদপ্তর, ঢোকো।
7. মহোপধরচোলক, বোিংলোযদশ ধিল্ম আকয োইভস, ঢোকো।
8. ভোইস কচেোরমযোন, ধিল্ম কসন্সর কবোিয, ঢোকো।
9. কজলো প্রশোসক ...............................................................................।
10. মোননীে মন্ত্রীর একোন্ত সধচব, তথ্য মন্ত্রণোলে, বোিংলোযদশ সধচবোলে, ঢোকো।
11. সধচব মযহোদযের একোন্ত সধচব, তথ্য মন্ত্রণোলে, বোিংলোযদশ সধচবোলে, ঢোকো।
12. উপপ্রিোন তথ্য অধিসোর, আঞ্চধলক তথ্য অধিস........................................।
13. কজলো তথ্য অধিসোর, ...............................................।
14. ধবভোগীে/কজলো ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো, ...........................................।
স্বোক্ষধরত/(নোজনীন জবগি)
ধসধনের সহকোরী সধচব
কিোনঃ ৯৫৫০৮৪৮।
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তর্য িন্ত্রণোলয়
তর্য ও গণয োগোয োগ শোখো-১
বোিংলোযদশ সধচবোলে, ঢোকো।
নিং-তম/স-১/৭-১/৯৫

তোধরখঃ ২০-৬-২০০৪ ইিং

কপ্ররকঃ নোজনীন কবগম
ধসধনের সহকোরী সধচব
প্রোপকঃ প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য মন্ত্রণোলে)
এ ধজ ধব ভবন, ঢোকো।
জনোব,
আধদি হযে তথ্য মন্ত্রণোলযের অিীন গণয োগোয োগ অধিদপ্তযর জনসিংখযো
কমযসূচীযত অধিও ধিজুযেল ভযোযনর বযবহোর শীষযক সমোপ্ত প্রকযল্পর ধনযনবধণযত
৩(ধতন) টি পদ মোননীে প্রিোন মন্ত্রীর অনুযমোদনক্রযম ১ জুলোই ১৯৮৫ তোধরখ কথ্যক
গণয োগোয োগ অধিদপ্তযরর রোজস্ব বোযজযর্ স্থোেীভোযব স্থোনোন্তযরর ভূ তোযপক্ষ মঞ্জুরী
জ্ঞোপন করধছঃ
নিং
পযদর নোম
পদ সিংখযো
কবতনযস্কল (১৯৮৫)
১

তথ্য ও িকুযমযণ্টশন
অধিসোর

০১ টি

১৬৫০-৩০২০/-

২

প্রযকৌশলী অধিওধভজুযেল ও
ধবযশষ ভযোন

০১ টি

১৬৫০-৩০২০/-

৩

অনুষ্ঠোন সিংগঠক

০১ টি

১৩৫০-২৭৫০/-

২. এযত সিংস্থোপন মন্ত্রণোলযের ০৪-০৯-১৯৮৫ তোধরযখর সম/সওবয/টিম-৫/২৯/ ৮৫৪২০ ও ০১-৩-৮৬ তোধরযখর সম/সওবয/টিম-৫/২৯/৮৫-১২৪ নম্বর স্মোরকদ্বে ও অথ্য
ধবভোযগর ১-৬-২০০৩ তোধরযখর অম/অধব/উঃ ৮/তথ্য-৫৫/ ২০০১/ ১৯১ নম্বর স্মোরক
কমোতোযবক সেধত রযেযছ।
৩। তথ্য মন্ত্রণোলযের ১৩-৪-১৯৯২ তোধরযখর তম/স-৩/৩-১/৯০/৬০৭/ এবিং ২৮-৩২০০৪ তোধরযখর তম/স-১/৭-১/ ৯৫/৩০৭ নিং সরকোরী আযদশ দুটি এতদ্বোরো বোধতল
করো হযলো।
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৪. থ্ো থ্ কতৃয পযক্ষর অনুযমোদনক্রযম এ আযদশ জোরী করো হযলো।
আপনোর ধবশ্বস্ত
স্বোক্ষধরত/(নোজনীন জবগি)
ধসধনের সহকোরী সধচব।
তোধরখঃ ২০-৬-২০০৪ ইিং

নিং-তম/স-১/৭-১/৯৫/৭৮২/১(১)

পৃষ্ঠোিংকন পূবযক এক কধপ প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো (তথ্য মন্ত্রণোলে), এ ধজ ধব
ভবন, ঢোকো এর ধনকর্ অনুধলধপ কপ্ররণ করোর জনয বযে ধনেন্ত্রক-৫ শোখো, অথ্য ধবভোগকক অনুযরোি করো হযলো।

স্বোক্ষধরত/(নোজনীন জবগি)
ধসধনের সহকোরী সধচব।
নিং-অম/অধব/(বযঃ ধন-৫)তথ্য-৮/২০০৪/৫৫১
২০০৪ ইিং

তোধরখঃ ২২-০৯-

অবগধত ও প্রযেোজনীে বযবস্থো গ্রহযণর জনয প্রিোন ধহসোব রক্ষণ কমযকতয ো
(তথ্য মন্ত্রণোলে), এ ধজ ধব ভবন, ঢোকো এর ধনকর্ অনুধলধপ কপ্ররণ করো হযলো। এযত
অথ্য ধবভোযগর সেধত রযেযছ।
স্বোক্ষধরত/(জিোাঃ শওকত আকবর)
ধসধনের সহকোরী সধচব(বযধন-৫)
অথ্য ধবভোগ।

নিং-তম/স-১/৭-১/৯৫/

তোধরখঃ ২০-৬-২০০৪ ইিং
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অনুধলধপ সদে জ্ঞোতোযথ্য ও কো যোযথ্য কপ্ররণ করো হযলোঃ
১। সধচব, প্রিোন মন্ত্রীর কো যোলে, ঢোকো।
২। সধচব, সিংস্থোপন মন্ত্রণোলে, ঢোকো।
৩। সধচব, অথ্য মন্ত্রণোলে, ঢোকো।
৪। মহপধরচোলক, গণয োগোয োগ অধিদপ্তর, ঢোকো।
স্বোক্ষধরত/(নোজনীন জবগি)
ধসধনের সহকোরী সধচব
৯৫৫০৮৪৮।
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