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জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন িবিধমালা, ২০১৮ 
 

াপন 
তািরখঃ.....................বাং/..............................ইং 

 

এস আর ও নং........................................, েযাগ ব হাপনা আইন, ২০১২ এর ১৩ (১) ধারায় দ  মতা বেল সরকার েযাগ ব, 
েযাগকালীন এবং েযাগপরবত  পিরি িতেত ত ও কাযকর জ ির সাড়া দােনর উে ে  জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন নােম 

এক   িত ান হাপেনর লে  জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠনিবিধমালা, ২০১৮ ণয়ন  
কিরল, যথাঃ 

১। সংি  িশেরানাম ও বতন।∑ (১) এই িবিধমালা ‘জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন িবিধমালা’, ২০১৮ নােম অিভিহত  
হইেব। 

 )২( এই িবিধমালা  কাযকর হইবার েব অ প উে  রেণর লে  কান ােসবক সংগঠন গ ত হইয়া থািকেল 
উহা ‘জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন িবিধমালা, ২০১৮’এর অধীেন গ ত হইয়ােছ বিলয়া গ  হইেব। জাতীয়  
েযাগ ােসবক সংগঠন অ  সকল ােসবক সংগঠন এর সম য়ক িত ান িহসােব কাজ কিরেব;  

(৩) ইহা অিবলে  কাযকর হইেব।   
 

২। সং া।∑িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িক  না থািকেল, এই িবিধমালায় -  
(ক)“ ােসবক” বিলেত জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন, িণঝড় িত কম িচ (িসিপিপ), বাংলােদশ াউটস,  
বাংলােদশ গালস গাইড এেসািসেয়শন, বাংলােদশ াশনাল ক ােডট কার, বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ, ফায়ার 
সািভস ও িসিভল িডেফ , বাংলােদশ রড ি েস  সাসাই , শীল সমাজ এবং সরকার ক ক ী ত অ া   

ােসবী সংগঠেনর ােসবকেক ঝাইেব;  
(খ)“সদ ” বিলেত এই িবিধর অধীেন গ ত উপেদ া পিরষদ,পিরচালনা পষদ এবং পারিভশন কিম র সদ েক ঝাইেব;  
(গ) “পিরচালক” বিলেত এই িবিধর অধীেন গ ত জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠেনর পিরচালক ক ঝাইেব; 
(ঘ) “সংগঠন”বিলেত এই িবিধর অধীন গ ত জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠনেক  ঝাইেব;  
(ঙ) “উপেদ া পিরষদ” বিলেত এই িবিধমালার ১০ (২) এর অধীেন গ ত কিম েক  ঝাইেব; 
(চ)“পিরচালনা পষদ” বিলেত এই িবিধমালার ১০(৫) এর অধীেন গ ত কিম েক ঝাইেব; 
(ছ) “ পারিভশন কিম ” বিলেত এই িবিধমালার ১০(৮)(ক) এর অধীেন গ ত কিম েক ঝাইেব। 
 

৩। জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন ও কাযালয়।- জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এক  সংিবিধব  সং হা হইেব এবং ইহার 
ধান কাযালয় ঢাকায় ািপত হইেব। েয়াজনেবােধ সরকােরর বা েমাদন েম ঢাকার বািহের যেকান হােন শাখা কাযালয় হাপন করা 

যাইেব। 
 

৪। সংগঠেনর ল ।∑জাতীয় দেুযাগ ােসবক সংগঠেনর ল  হইেব দেুযাগপূব, দেুযাগকলীন এবং দেুযাগপরবত  পিরি হিতেত দেুযাগ ব ব হাপনা 

কায েম সরকােরর সিহত যাগােযাগ, সম য় এবং অংিশদািরে র িভি েত সামি ক কায েম অংশ হণ ও মানউ য়ন করা।  
 

৫। সংগঠেনর উে  ।∑জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর উে  হইেব িন প, যথা- 

১) ােসবকেদর ভূিমকা জারদারকরণ; 
২) ােসবকেদর কায মেক গিতশীল করার লে  উপযু  পিরেবশ সিৃ  করা;  
৩) ােসবকেদর  দ তা এবং স মতা বিৃ  িবষয়ক কমেকৗশল িনধারণ করা;   

 ৪) দেুযাগকালীন সমেয় িত  পিরবার ও স েদর তথ  সং হপূবক সরকারেক অবিহত করা; 

 ৫) সরকার কতৃক িনেদিশত অন ান  কায ম। 
 

৬। ােসবক সংগঠন কাঠােমা।∑ (১) বাংলােদেশর সকল িবভাগ, জলা, িস  কেপােরশন, উপেজলা, পৗরসভা, ইউিনয়ন এবং 
পৗরসভা/ইউিনয়নস েহর িত  ওয়ােড েয়াজনীয় সং ক ইউিনেটর মা েম এই সংগঠেনর কায ম পিরচািলত হইেব। িত  ইউিনট 

১০ জন ষ এবং ০৫ জন মিহলা ােসবক সম েয় গ ত হইেব। িত  ইউিনট ০৫  েপ িবভ  হইয়া কায ম পিরচালনা কিরেব। 
িত  েপ ০২ জন ষ এবং ০১ জন মিহলা ােসবক অ  হইেব।  

 
(২) িত  ইউিনেট িন বিণত কায ম িভি ক ০৫  প থািকেব, যথা:  
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 েযাগ বাতা চার প; 

 অ স ান ও উ ার প; 

 াথিমক া হ  সবা প; 

 আ য়েক  ব হাপনা প; 

 াণসাম ী িবতরণ এবং নগঠন কায েম সহায়তা প।  
 

৭। জাতীয় দেুযাগ ােসবক সংগঠেনর কাযাবিল।∑ জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর কাযাবিল হইেব িন প, যথাঃ 

ক) দেুযাগকােল ােসবকেদর স ৃ করণসহ দেুযাগ শমেন গাইডলাইন (িনেদিশকা) ণয়ন করা; 

খ) দেুযাগকালীন সমেয় িত  জনেগা ীর ও স েদর তথ  সং হপূবক ডাটােবইজ ণয়ন এবং সদস   

সংগঠনগেুলার ডাটােবইজ ব বহার কিরয়া এক  সি য় ক ীয় ডাটােবইজ ত করা; 

গ) সদস  সংগঠনসমূেহর মেধ  সহেযাগীতা ও অংিশদাির  িত ায় সহায়তাকরা; 

ঘ) জাতীয় দেুযাগ ােসবক সংগঠেনর কায মসমহূ গিতশীল কিরবার লে  কমেকৗশল ণয়ন এবং বা বায়ন 

    করা;   
ঙ) ােসবকেদর িমকােক  দান কিরয়া িবিভ  কাশনা, সভা, সিমনার, ণ ও ইেল িনক িমিডয়া িতর 
মা েম াপক গণসেচতনতা লক কম িচ পিরচালনা করা; 

চ) ােসবক স ৃ কারী সংগঠনসমেূহর কম  এবং ােসবকেদর স মতা বিৃ র লে  িশ েণর মা েম  
এমনভােব ত করা হইেব যাহােত তাহারা দ তার সিহত েযাগ মাকােবলায় হানীয় জনেগা ীর স মতা  
ি েত সহায়তা কিরেত পাের। ােসবকগণ িনজ েপর সদ েদর সিহত আেলাচনার মা েম েযাগ িঁক  

িচি তকরণ, হানীয় িঁক ণ এলাকার াপ ত এবং ানীয় স েদর তািলকা তসহ েযাগ িঁক ােস  
হানীয় কমপিরক না ণয়ন কিরবার পাশাপািশ তাহারা সই কমপিরক না বা বায়েনর জ  কাজ কিরেব  

যাহােত আপদজিনত য় িতর পিরমাণ উে েযা  হাের কমাইয়া আনা স ব হয়; 

ছ) জনসাধারেণর মেধ  সেচতনতা বিৃ র লে  ব সের কমপে  দইু  মহড়া আেয়াজন এবং পিরচালনা করা; 

জ) দেুযাগ ব ব হাপনা ও াণ  ম ণালয়, ােসবক স ৃ কারী িত ানসমহূ ও অন ান  ক হা ারেদর 

ওেয়বসাইেটর সিহত িলংক করা; 

ঝ) ােসবকেদর ীকৃিত দােনর জন  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ও সংি  ােসবক স ৃ কারী 

সংগঠেনর লােগাসহ  পিরচয় প  (আইিড কাড), পরু ার এবং সা িফেকট দােনর ব ব হা করা; 

ঞ) দেুযােগ সাড়া দান কায েম অংশ হণকারী আহত ােসবকেদর িচিক সা সহায়তা এবং িনহত  

ােসবকেদর পিরবারেক আিথক সহায়তা দান করা; 
ট) জাতীয় েযাগ িত িদবস, জাতীয় ােসবক িদবস, আ জািতক েযাগ শমন িদবস  এবং আ জািতক  

ােসবক িদবসসহ সরকার ক ক ঘািষত েযাগ সংি  অ া  িদবস উ যাপন করা; 
ঠ) সংগঠেনর সকল স দ যথাযথভােব বহার এবং সংর ণ করা। 
 
৮। সাধারণ পিরচালনা।∑জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন িবিধমালা, ২০১৮ এর আেলােক সংগঠন  পিরচািলত হইেব।  
৯। পাশাক।∑জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠেনর ােসবকেদর িনিদ  পাশাক বা ইউিনফম থািকেব। অ েকান 

ােসবী সংগঠেনর সিহত যৗথ কায ম পিরচালনার সময় েত ক ােসবক তাহােদর সংগঠেনর িনজ  ইউিনফম বহার 
কিরেব।তেব যৗথ কায ম পিরচালনার সময় জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠেনর লােগাস িলত হ া  াজ অথবা গলাব নী অথবা 
ক াপ বহার কিরেব।  

 

১০। সংগঠেনর পিরচালনা ও ব াপনা কাঠােমা।∑ 

(১) েযাগ ব হাপনা কায েম অংশ হণকারী সংগঠন এবং ােসবকেদর জ  নীিত িনধারণ, স দ সং হ এবং 
জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর সকল কাযাবিল ুভােব পিরচালনা ও বা বায়েনর জ  এক  উপেদ া 
পিরষদ,পিরচালনা পষদ এবং পারিভশন কিম  থািকেব।  

(২) উপেদ া পিরষদ।∑(ক) জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর ল  ও উে  অ যায়ী পিরচালনার িনিম  েয়াজনীয় িদক-
িনেদশনা দােনর লে  এক  উপেদ া পিরষদ থািকেব। উপেদ া পিরষদ িন প সদ গেণর সম েয় গ ত হইেবঃ 
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 (০১) মাননীয় ম ী, েযাগ ব হাপনা ও াণ ম ণালয়     উপেদ া 
 (০২) মি পিরষদ সিচব        সদ  
 (০৩) সিচব, ধানম ীর কাযালয়       সদ  
 (০৪) সনা, নৗ ও িবমান বািহনীর ধানগণ      সদ  
 (০৫) িসিনয়র সিচব/সিচব, জন শাসন ম ণালয়      সদ  
 (০৬) িসিনয়র সিচব/সিচব, অথ িবভাগ       সদ  
 (০৭) িসিনয়র সিচব/সিচব, পািন স দ ম ণালয়      সদ  
 (০৮) িসিনয়র সিচব/সিচব, িষ ম ণালয়      সদ  
 (০৯) মহা িলশ পিরদশক        সদ  
 (১০) সিচব, সড়ক ও মহাসড়ক িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়   সদ  

(১১) সিচব, স  িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়     সদ  
(১২) সিচব, খা  ম ণালয়        সদ  

 (১৩) সিচব, া হ , িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ, া হ  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়  সদ  
 (১৪) সিচব, া হ  ও সবা িবভাগ, া হ  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়    সদ  
 (১৫) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়     সদ  
 (১৬) সিচব, কািরগির ও মা াসা িবভাগ, িশ া ম ণালয়     সদ  
 (১৭) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়      সদ  
 (১৮) সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়      সদ  
 (১৯) সিচব, মৎস ও ািণস দ ম ণালয়      সদ  
 (২০) সিচব, পিরেবশ ও বন ম ণালয়       সদ  
 (২১) সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়      সদ  
 (২২) সিচব, িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়    সদ  
 (২৩) সিচব, রলপথ ম ণালয়        সদ  
 (২৪) সিচব, হানীয় সরকার িবভাগ, হানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়              সদ  

(২৫) পিরচালনা পষদ ক ক মেনানীত েযাগ ব হাপনা ও াণ ম ণালেয় দািয়  পালন   সদ  
       কিরয়ােছন এমন একজন অবসর া  সিচব       
(২৬) পিরচালনা পষদ ক ক মেনানীত জাতীয় পযােয় েযাগ িবষেয় নামধ  একজন  সদ  
        অ াপক/এিমিরটাস েফসর  
(২৭) পিরচালনা পষদ ক ক মেনানীত েযাগ ব হাপনা অিধদ ের দািয়  পালন  সদ  
       কিরয়ােছন এমন একজন অবসর া  মহাপিরচালক 
(২৮) চয়ার ান, বাংলােদশ রড ি েস  সাসাই      সদ  
(২৯) সিচব, েযাগ ব হাপনা ও াণ ম ণালয়       সদ -সিচব 
 

উপেদ া পিরষদ েয়াজন মেন কিরেল ঘিূণঝড় সতকতা, বন া পবূাভাস, ভূিমক  ঝঁুিকসহ দেুযাগ ব ব হাপনা 

িবষেয় িবেশষ  যেকান ব ি েক উহার সদস  িহেসেব কা-অ  কিরেত অথবা সভায় অংশ হেণর জন  আম ণ জানাইেত পািরেব।   
 

(৩) উপেদ া পিরষেদর সভা। 

িত ব সর মাচ মােস এবং সে র মােস উপেদ া পিরষেদর দইু  সভা অনিু ত হেব। তেব জরিুর েয়াজেন যেকান সমেয় উপেদ া পিরষেদর 
সভা আ ান করা যাইেব। 

(৪) উপেদ া পিরষেদর দািয়  ও কাযাবিল।  
 

জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর উপেদ া পিরষেদর দািয়  ও কাযাবিল িন প হইেব, যথা:- 
(১) েযাগ িঁক াস ও জ ির সাড়াদান ব হাপনায় আথ-সামািজক ও কািরগির িবষেয় জাতীয় েযাগ ােসবক  
     সংগঠন, আ ঃম ণালয় সম য় কিম , েযাগ ব হাপনা ও াণ ম ণালয় এবং েযাগ ব হাপনা অিধদ রেক  
     েয়াজনীয় পরামশ  দান করা; 
(২) েযাগ িঁক ও শমেনর স তা স েক পিরচালনা পষদ এবং পারিভশন কিম েক সি য় করাসহ েয়াজনীয়  
      িদক-িনেদশনা দান করা; 
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(৩) েযাগ ব হাপনা স িকত সম াস হ সমাধানকে  সহেযাগীতার পিরেবশ ি  করা; 
(৪) েযাগকালীন সমেয় েয়াজন অ ত হেল িবেশষ কােজর জ  তহিবল ছাড়সহ েয়াজনীয় মতায়ন িবষয়ক  
     ি য়া বতেণর জ  সরকােরর িনকট যথা সমেয় পািরশ পশ করা; 
(৫) েযাগ পরবত  য় িত কাটাইয়া উ বার িনিম  দীঘ ময়াদী পিরক নার াব করা; 
(৬) েযাগ মাকােবলায় হীত কম িচস েহর ড়া  ায়নসহ পািরশমালা ম ণালেয়র মা েম জাতীয় েযাগ  
     ব হাপনা কউি েল রণ করা; 

 

(৫) পিরচালনা পষদ।  
(ক) জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর ল  ও উে  অ যায়ী পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও মিনটিরং কিরবার জ  

এক  পিরচালনা পষদ থািকেব। পিরচালনা পষদ িন প সদ  সম েয় গ ত হইেবঃ 
 

   (০১) সিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়      সভাপিত; 
 (০২) অিতির  সিচব ( েযাগ ব হাপনা), েযাগ ব হাপনা ও াণ ম ণালয়,   সদ  
 (০৩) মহপিরচালক, েযাগ ব হাপনা অিধদ র     সদ  
 (০৪) মহাসিচব, বাংলােদশ রডি েস  সাসাই      সদ  
 (০৫) পিরচালক ( শাসন), েযাগ ব হাপনা অিধদ র     সদ    
 (০৬)পিরচালক( শাসন), িণঝড় িত কম িচ     সদ  
 (০৭) িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ াউটস      সদ    
 (০৮) পিরচালক (অপােরশন), িণঝড় িত কম িচ     সদ   
 (০৯) সাধারণ স াদক, বাংলােদশ গালস গাইড এেসািসেয়শন    সদ    
 (১০) পিরচালক ( িশ ণ), বাংলােদশ াশনাল ক ােডট কার    সদ    
 (১১) উপমহাপিরচালক (অপােরশন), বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ    সদ    
 (১২) পিরচালক ( িশ ণ), ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ     সদ  
 (১৩) িতিনিধ, সশ  বািহনী িবভাগ       সদ  
 (১৪) পিরচালক, জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন      সদ -সিচব 
 

েযাগ ব াপনার ে  ােসবী িহসােব কােজর অিভ তা, দ তা, নাম ও হণেযা তা রিহয়ােছ এমন সেবা  ই  
সং া এবং ইজন ি েক কা-অ  কিরবার মতা পিরচালনা পষেদর থািকেব। এক- তীয়াংশ সদে র উপি হিতেত সভার কারাম 
হইেব।  

 

(৬) পিরচালনা পষেদর সভা। 
পিরচালনা পষদ মািসক িভি েত বৎসের কমপে  ৪  সভায় িমিলত হইেব। তেব েযাগ পিরি হিত িবেবচনায় জ ির সভা 

আ ান করা যাইেব। 
 
 

(৭) পিরচালনা পষদ এর দািয়  ও কাযাবিল।∑জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর পিরচালনা পষেদর দািয়  ও কাযাবিল 
িন প হইেব, যথা:- 

(১) জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর সকল কাযাবিলর পিরক না ণয়ন, বা বায়ন, মিনটিরং ও  ায়ন করা; 
(২) দেশ ােসবকেদর স াবনা ও চািহদা িন পণসহ ােসবক স ৃ কারী সংগঠনস হেক পরামশ ও সহায়তা দান করা; 
(৩) সামািজক, অথৈনিতক ও পিরেবশগত িঁক, িবপদাপ তা শমেনর জ  দশীয় এবং আ জািতক আ ঃস িকত  
      সংি  িবিভ  কেহা ােরর মে  সম য় সাধন করা;  
(৪) েযাগ ব িত, েযাগকালীন  এবং েযাগ পরবত  সমেয় ােসবক স ৃ কারী সংগঠনস হেক কৗশলগত  
    ও বা বায়ন সহায়তা দান করা; 
(৫) সংগঠন এর সকল কাযাবিল কাযকরভােব বা বায়েনর জ  েয়াজনীয় সহায়তা দান করা; 
(৬) েযাগ পরবত  অ স ান, উ ার, উ য়ন লক কােজর জ  েয়াজনীয় য পািত এবং অথ বরাে র জ  সরকারেক পািরশ করা। 
 

(৮) পারিভশন কিম । 
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(ক) জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর ল  ও উে  অ যায়ী এবং পিরচালনা পষেদর হীত পিরক না ও কায মেক 
বা বািয়ত কিরবার িনিম  ওয়াড পযায় হইেত ধান কাযালয় পয  এক  কিরয়া পারিভশন কিম   থািকেব। পারিভশন কিম  
িনে া  সদ েদর সম েয় গ ত হইেবঃ 

 

১) ওয়াড কিম ঃ সংি  ওয়াড ম ার       সভাপিত 
  সংি  ওয়ােডর সংরি ত মিহলা আসেনর ম ার     সদ  
  ওয়াড ইউিনেটর একজন ষ িতিনিধ      সদ  
  ওয়াড ইউিনেটর একজন মিহলা িতিনিধ     সদ  
  িত  ওয়ােডর িসিপিপ’র ইউিনট ম িলডার (যিদ থােক)/       সদ -সিচব 

  সংি  াউটস এর িতিনিধ   
 

 
২) ইউিনয়ন কিম ঃ সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান     সভাপিত 
  সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর সংরি ত মিহলা আসেনর একজন ম ার   সদ  
  ইউিনয়ন ইউিনেটর একজন ষ িতিনিধ      সদ  
  ইউিনয়ন ইউিনেটর একজন মিহলা িতিনিধ     সদ  

                         িত  ইউিনয়েনর িসিপিপ’র  ইউিনয়ন ম িলডার (যিদ থােক)/   সদ -সিচব 
                         সংি  াউটস এর িতিনিধ  

 

৩) পৗরসভা কিম ঃ সংি  পৗরসভার ময়র      সভাপিত 
  সংি  পৗরসভার সংরি ত মিহলা ওয়ােডর একজন কিমশনার   সদ  
  পৗরসভা ইউিনেটর একজন ষ িতিনিধ      সদ  
  পৗরসভা ইউিনেটর একজন মিহলা িতিনিধ      সদ  

িত  পৗরসভার িসিপিপ’র  ইউিনয়ন ম িলডার (যিদ থােক)/   সদ -সিচব 
সংি  াউটস এর িতিনিধ  

 

৪) উপেজলা কিম ঃ উপেজলা িনবাহী অিফসার      সভাপিত 
  উপেজলার মিহলা ভাইস চয়ার ান      সদ  
  উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা      সদ  
  উপেজলা ইউিনেটর একজন ষ িতিনিধ     সদ  
  উপেজলা ইউিনেটর একজন মিহলা িতিনিধ     সদ  

উপেজলা অিফসার, (িসিপিপ)/সংি  াউটস এর িতিনিধ    সদ -সিচব 
 

৫) িস  করেপােরশন কিম ঃ ময়র, িস  করেপােরশন     সভাপিত 
         ধান িনবাহী কমকতা, িস  করেপােরশন     সদ  
         সংি  িস  করেপােরশেনর সংরি ত মিহলা ওয়ােডর একজন কিমশনার সদ  
         িস  করেপােরশেনর ইউিনেটর একজন ষ িতিনিধ    সদ  
         িস  করেপােরশেনর ইউিনেটর একজন মিহলা িতিনিধ   সদ  

             উপ পিরচালক, িসিপিপ      সদ -সিচব 
 

৬) জলা কিম ঃ জলা শাসক        সভাপিত 
     ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ      সদ  
     জলাধীন উপেজলা পিরষেদর চয়ার ানগণ     সদ  
     জলা াণ ও নবাসন কমকতা      সদ  
     জলা ইউিনেটর একজন ষ িতিনিধ     সদ  
     জলা ইউিনেটর একজন মিহলা িতিনিধ     সদ  

               উপ পিরচালক, িসিপিপ       সদ -সিচব 
৭) িবভাগীয় কিম ঃ িবভাগীয় কিমশনার       সভাপিত 
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         সংি  র  িড আই িজ       সদ  
         পিরচালনা পষদক ক মেনানীত িবভাগীয় ইউিনেটর একজন ষ িতিনিধ সদ  
         পিরচালনা পষদক ক মেনানীত িবভাগীয় ইউিনেটর একজন মিহলা িতিনিধ সদ  

 উপ পিরচালক, িসিপিপ       সদ -সিচব 
 
(৯) পারিভশন কিম র সভা। 

পারিভশন কিম  বৎসের কমপে  ৬  সভায় িমিলত হইেব। তেব েযাগ পিরি হিত িবেবচনায় জ ির সভা আ ান করা 
যাইেব। 

 
 

(১০) পারিভশন কিম র দািয়  ও কাযাবিল। 
  (১) েযাগ পরবত  সমেয় হানীয়ভােব য় িতর পিরমাণ িন পণ কিরয়া পিরচালনা পষদেক অবিহত  করা; 

(২) সংগঠেনর কায ম বা বায়েন সহায়তা দান করা;  
(৩) চলমান হানীয় কায ম যথাযথভােব বা াবায়েন ােসবকেদর পরামশ ও সহায়তা দান; 
(৪) ােসবকেদর কায ম পযােলাচনা ও ায়ন বক পরবত  ঊ তন কিম র িনকট উপ হাপন করা; 
(৫) জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠেনর িনধািরত পাশাক পিরধান কিরয়া ত সমেয়র মে  েযাগ ণ 
    এলাকায় েবশ কিরয়া দািয়  পালন করা।  

  

১১। জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর লােগা।∑জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর এক  লােগা Logo) থািকেব 
যাহা েযাগ ব হাপনা ও াণ ম ণালয় ক ক অ েমািদত হইেব। 
 ১২৷ জনবল।–(১) জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন উহার কাযাবিল ুভােব পিরচালনার উে ে  সরকার ক ক অ েমািদত 
সাংগঠিনক কাঠােমা অ যায়ী েয়াজনীয় সং ক কমকতা ও কমচারী িনেয়াগ ও পদায়ন কিরেত পািরেব এবং তাহােদর চা িরর শতাবলী 
এই িবিধমালার অধীন ণীত িবধানমালা ারা িনধািরত হইেব। 

 (২)জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠেনর পিরচালক  সরকার ক ক ষেন িন  হইেবন। 

১৩৷ বােজট।∑জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন সরকার ক ক িনিদ  সমেয়র মে  পরবত  অথ বৎসেরর বািষক বােজট 
িববরণী তসহ, অ েমাদেনর জ  সরকােরর িনকট পশ কিরেব। 

 

১৪। জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর তহিবল গঠন ও পিরচালনা ।∑জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর এক  তহিবল 
থািকেব এবং উহােত িন বিণত অথ জমা হইেব, যথাঃ 

 

  (১) সরকার ক ক দ  থাক বরা ; 
  (২) হানীয় ক প  ক ক দ  অ দান; 
  (৩) কান দশীয়, আ জািতক এনিজও ও উ য়ন সহেযাগী হইেত া  অ দান; 
  (৪) বসরকাির ি  এবং সংগঠন ক ক দ  অ দান।  

জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠেনর তহিবল পিরচালনার িনিম  তপিশলী াংেক এক  িনিদ  িহসাব থািকেব যাহা পিরচালনা 
পষেদর িনেদশনা অ যায়ী পিরচািলত হইেব।  

 
১৫। ােসবক িশ ণ ইনি উট।- জাতীয় েযাগ ােসবকেদর িশ েণর জ  এক  ণা া ইনি উট িত া করেত 

হেব। ইনি উেটর হান সরকার ক ক িনধারণ করা হেব। 
 

১৬৷ অ দান হ ণর মতা।∑জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন উহার কাযাবিল স াদেন সরকােরর বা মিত সােপে  উ য়ন 
সহেযাগীর িনকট ক  সাহাে র াব দািখল কিরেব। ক  াবনা অ েমািদত হইেল উ য়ন সহেযাগীর সিহত জাতীয় েযাগ 

ােসবক সংগঠন ি  া রসহ স মাতােবক অথ/েসবা/কািরগির সহায়তা হণ বক কায ম বা বায়ন কিরেত পািরেব। 
 

১৭৷ িহসাব র ণ ও িনরী া।∑(১) জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন যথাযথভােব উহার িহসাব সংর ণ এবং িহসােবর বািষক িববরণী 
ত কিরেব;  

 

(২) মহা-িহসাব িনরী ক ও িনয় ক িত বৎসর জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর িহসাব িনরী াসহ িনরী া 
িরেপােটর অ িলিপ সরকার ও সংগঠেনর িনকট পশ কিরেব;  
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(৩) উপ-ধারা (২) মাতােবক িহসাব িনরী ার উে ে  মহা-িহসাব িনরী ক িকংবা ত হার িনকট হইেত এত ে ে  মতা া  
কান ি  জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠেনর সকল রকড, দিলল-দ ােবজ, নগদ/ াংেক গি তঅথ, জামানত, ভা ার এবং 

অ া  হাবর ও অ হাবর স ি  পরী া কিরয়া দিখেত পািরেবন এবং জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর কান সদ  
বা য কান কমকতা/কমচারীেক িজ াসাবাদ কিরেত পািরেব এবং তাহারা রকড, দিলল-দ ােবজ দশন ও দািখল কিরেত 
বা  থািকেব। 

 

১৮৷ িতেবদন।∑(১) জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন িত বৎসর ৩০ লাই এর মে  ববত  অথ বৎসেরর স ািদত 
কাযাবিলর খিতয়ান ও আয়- েয়র িহসাব স িলত এক  িতেবদন সরকােরর িনকট পশ কিরেব; 

 

(২) সরকার েয়াজন মত জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠেনর িনকট হইেত য কান সময় য কান িবষেয়র উপর িতেবদন 
এবং িববরণী আ ান কিরেত পািরেব যাহা সরবরাহ কিরেত বা  থািকেব; 

 

(৩) সরকার েয়াজেন য কান কমকতা ারা কান অিনয়ম,  আিথক িত ও য কান কার আ সাৎ এর িবষেয় 
তদ  কিরেত পািরেব। 
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তপিশল 

[ িবধানমালা ২(ঘ) ] 
িমক পেদরনাম, 

সং া ও ড 
সরসির 

িনেয়ােগর 
জ  

বয়সসীমা 

িনেয়ােগরপ িত সরসির িনেয়ােগর জ েযা তা পেদা িতর জ  যা তা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১ পিরচালক 

সং া-০১ 
ড-৩য় 

 ষেণ মাঠ শাসন ও েযাগ ব াপনা 
িবষেয় অিভ তা স  সরকােরর 

সিচবেদর ম  হইেত ষেণ 
বদিলর মা েম। 

 

২ উপপিরচালক 

( শাসন 
ওঅথ) 
সং া-০১ 

ড-৫ম 

 ষেণ/পেদা িত 
 

পেদা িতর মা েম রণ না হওয়া 
পয  মাঠ শাসন ও েযাগ 

ব াপনা িবষেয় দািয়  পালেন 
অিভ তা স  সরকােরর 
উপসিচবেদর ম  হইেত ষেণ 
বদিলর মা েম। 

সহকারী পিরচালক পেদ 
কমপে  ০৮ বছর 
চাকিরর অিভ তা। 

৩ উপপিরচালক 
( িশ ণ ও 

ত  
ব হাপনা) 

সং া-০১ 
ড- ৫ম 

 ষেণ/পেদা িত পেদা িতর মা েম রণ না হওয়া 
পয  মাঠ শাসন ও েযাগ 

ব াপনা িবষেয় দািয়  পালেন 
অিভ তা স  সরকােরর 
উপসিচবেদর ম  হইেত ষেণ 
বদিলর মা েম। 

সহকারী পিরচালক পেদ 
কমপে  ০৮ বছর 
চাকিরর অিভ তা। 

৪ সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন) 
সং া-০১ 

ড-৯ম 

সেবা -৩০ সরাসির য কান ী ত িব িব ালয় হইেত 
েযাগ ব হাপনা ও টকসই 

উ য়ন/ েযাগ িব ান/ েযাগ 
ব হাপনা/স দও পিরেবশ 
ব হাপনা/পিরেবশ 

িব ান/পিরেবশ ব হাপনা িবষেয় 
৪ বছর ময়াদী াতক/ াতেকা র 
িডি ।  

ি গত কমকতা পেদ 
০৮ বছর দািয়  
পালনকারী কমচারীেক 
পেদা িত দান করা 
যাইেব। 

৫ সহকারী 
পিরচালক 
(িহসাব ও 
িনরী া) 
সং া-০১ 

ড- ৯ম 

সেবা -৩০ সরাসির য কান ী ত িব িব ালয় হইেত 
েযাগ ব হাপনা ও টকসই 

উ য়ন/ েযাগ িব ান/ েযাগ 
ব হাপনা/স দও পিরেবশ 
ব হাপনা/পিরেবশ 

িব ান/পিরেবশ ব হাপনা িবষেয় 
৪ বছর ময়াদী াতক/ াতেকা র 
িডি ।  

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল ি গত 
কমকতা পেদ ০৮ বছর 
দািয়  পালনকারী 
কমচারীেক পেদা িত 

দান করা যাইেব। 

৬ সহকারী 
পিরচালক 
( িশ ণ) 
সং া-০১ 

ড-৯ম 

সেবা -৩০ সরাসির য কান ী ত িব িব ালয় হইেত 
েযাগ ব হাপনা ও টকসই 

উ য়ন/ েযাগ িব ান/ েযাগ 
ব হাপনা/স দ ও পিরেবশ 
ব হাপনা/পিরেবশ 

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল ি গত 
কমকতা পেদ ১০ বছর 
দািয়  পালনকারী 
কমচারীেক পেদা িত 
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িব ান/পিরেবশ ব হাপনা িবষেয় 
৪ বছর ময়াদী াতক/ াতেকা র 
িডি ।  

দান করা যাইেব। 

৭ সহকারী 
পিরচালক 

(পিরক না ও 
আই ) 
সং া-০১ 

ড-৯ম 

সেবা -৩০ সরাসির য কান ী ত িব িব ালয় হইেত 
েযাগ ব হাপনা ও টকসই 

উ য়ন/ েযাগ িব ান/ েযাগ 
ব হাপনা/স দ ও পিরেবশ 
ব হাপনা/পিরেবশ 

িব ান/পিরেবশ ব হাপনা িবষেয় 
৪ বছর ময়াদী াতক/ াতেকা র 
িডি । 

 

৮ া ামার 

সং া-০১ 
ড-৭ম 

সেবা -৩০ সরাসির যেকান ী ত িব িব ালয় হইেত 
কি উটার সাই  এ  
ইি িনয়ািরং/ইেলক িন  এ  
ইেলকি ক াল ইি িনয়ািরং িবষেয় 
৪ বছর ময়াদী াতক/ াতেকা র 
িড ী। 

 

৯ িহসাব র ণ 
কমকতা 
সং া-০১ 

ড-৯ম 

সেবা -৩০ সরাসির যেকান ী ত িব িব ালয় হইেত 
িবিবএ / অথনীিত/ একাউি ং/ 

ােনজেম /ফাই া  িবষেয় ৪ 
বছর ময়াদী াতক/ াতেকা র 
িড ী। 

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল অিডট 

পার পেদ ১০ বছর 
দািয়  পালনকারী 
কমচারীেক পেদা িত 

দান করা যাইেব। 
১০ অিডট পার 

সং া-০১ 
ড-১০ তম 

সেবা -৩০ সরাসির যেকান ী ত িব িব ালয় হইেত 
য কান িবষেয় াতক/সমমােনর 

িডি ।  

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল অিডটর 
পেদ ১০ বছর দািয়  
পালনকারী কমচারীেক 
পেদা িত দান করা 
যাইেব। 

১১ অিডটর 
সং া-০১ 

ড-১১তম 

সেবা -৩০ সরাসির যেকান ী ত িব িব ালয় হইেত 
য কান িবষেয় াতক/সমমােনর 

িড ী।  

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল অিডট 
সহকারী/ভা ার সহকারী 
পেদ ১০ বছর দািয়  
পালনকারী কমচারীেক 
পেদা িত দান করা 
যাইেব। 

১২ ি গত 
কমকতা 
সং া-০৩ 

ড-১০ তম 

সেবা -৩০ সরাসির যেকান ী ত িব িব ালয় হইেত 
য কান িবষেয় াতক/সমমােনর 

িড ী। 

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল অিফস 
সহকারী কাম কি উটার 

া িরক /ভা ার 
সহকারী পেদ ১০ বছর 
দািয়  পালনকারী 
কমচারীেক পেদা িত 

দান করা যাইেব। 
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১৩ শাসিনক 
কমকতা 
সং া-০৩ 

ড-১০ তম 

সেবা -৩০ সরাসির যেকান ী ত িব িব ালয় হইেত 
য কান িবষেয় াতক/সমমােনর 

িড ী। য কান ী িত া  বাড 
হইেত উ  মা িমক/সমমান 
পরী ায় উ ীণ।  

পেদা িত জিনত কারেণ 
পদ  হইেল অিফস 
সহকারী কাম ক উটার 

া িরক/ভা ার সহকারী 
পেদ ১০ বছর দািয়  
পালনকারী কমচারীেক 
পেদা িত দান করা 
যাইেব। 

১৪ িহসাব র ক 

সং া-০১ 
ড-১২ তম 

সেবা -৩০ সরাসির য কান ী িত া  বাড হইেত 
উ  মা িমক/সমমান পরী ায় 
উ ীণ।  

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল িহসাব 
সহকারী/ অিডট সহকারী 
পেদ ১০ বছর দািয়  
পালনকারী কমচারীেক 
পেদা িত দান করা 
যাইেব। 

১৫ ভা ার 
সহকারী 
সং া-০১ 

ড-১৪ তম 

সেবা -৩০ সরাসির যেকান ী ত িব িব ালয় হইেত 
য কান িবষেয় াতক/সমমােনর 

িডি ।  

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল অিফস 
সহায়ক/বাতা বাহক পেদ 
১০ বছর দািয়  
পালনকারী কমচারীেক 
পেদা িত দান করা 
যাইেব। 

১৬ অিফস 
সহকারী কাম 
কি উটার 

া িরক 
সং া-০৮ 

ড-১৪ তম 

সেবা -৩০ সরাসির য কান ী িত া  িশ া বাড 
হইেত উ  মা িমক/সমমান এবং 
কি উটার এ াি েকশন িবষেয় 
িডে ামা পরী ায় উ ীণ।  

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল অিফস 
সহায়ক/বাতা বাহক পেদ 
১০ বছর দািয়  
পালনকারী কমচারীেক 
পেদা িত দান করা 
যাইেব। 

১৭ অিডট সহকারী 
সং া-০২ 

ড-১৪ তম 

সেবা -৩০ সরাসির য কান ী িত া  িশ া বাড 
হইেত উ  মা িমক/সমমান 
পরী ায় উ ীণ।  

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল অিফস 
সহায়ক/বাতা বাহক পেদ 
১০ বছর দািয়  
পালনকারী কমচারীেক 
পেদা িত দান করা 
যাইেব। 

১৮ িহসাব 
সহকারী  
সং া-০২ 

ড-১৫ তম 

সেবা -৩০ সরাসির য কান ী িত া  বাড হইেত 
উ  মা িমক/সমমান পরী ায় 
উ ীণ।  
 

 

পেদা িতজিনত কারেণ 
পদ  হইেল অিফস 
সহায়ক/বাতা বাহক পেদ 
১০ বছর দািয়  
পালনকারী কমচারীেক 
পেদা িত দান করা 
যাইেব। 
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১৯ গািড় চালক 
সং া-০৫ 

ড-১৬তম 

সেবা -৩০ আউট সািসং ২০০৮ সােলর অথ ম ণালেয়র 
আউট সািসং নীিতমালা অ যায়ী। 

 

২০ অিফস সহায়ক 
সং া-১০ 

ড-২০তম 

সেবা -৩০ আউট সািসং ২০০৮ সােলর অথ ম ণালেয়র 
আউট সািসং নীিতমালা অ যায়ী। 

 

২১ বাতাবাহক 

সং া-০২ 
ড-২০তম 

সেবা -৩০ আউট সািসং ২০০৮ সােলর অথ ম ণালেয়র 
আউট সািসং নীিতমালা অ যায়ী। 

 

২২ নশ হরী 
সং া-০২ 

ড-২০তম 

সেবা -৩০ আউট সািসং ২০০৮ সােলর অথ ম ণালেয়র 
আউট সািসং নীিতমালা অ যায়ী। 

 

২৩ পির তা 
কম  
সং া-০২ 

ড-২০তম 

সেবা -৩০ আউট সািসং ২০০৮ সােলর অথ ম ণালেয়র 
আউট সািসং নীিতমালা অ যায়ী। 
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জাতীয় েযাগ ােসবক সংগঠন এর অগােনা াম ( ািবত) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১ x পিরচালক 
১ x  ি গত কমকতা 

১ x গািড় চালক 
১ x অিফস স 

হায়ক 

১ x উপ পিরচালক (সংগঠন ও ত  ব হাপনা) 
১ x ি গত কমকতা 

১ x গািড় চালক 
১ x অিফস সহায়ক 

১ x উপ পিরচালক ( শাসন ও অথ) 
১ x ি গত কমকতা 

১ x গািড় চালক 
১ x অিফস সহায়ক 

সহকারী পিরচালক 
 (পিরক পনা ও আই ) 

 

সহকারী পিরচালক 
 ( িশ ণ) 

 

সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

সহকারী পিরচালক 
(িহসাব ও িনরী া  (  

িশ ণ  শাখা 
১ x শাসিনক 
কমকতা 
২ x অিফস সহকারী 
কাম   কি উটার 

া িরক 
১ x অিফস সহায়ক  

 

িহসাব শাখা 
১ x িহসাবর ণ 
কমকতা 
১ x িহসাব 
র ক 
২ x িহসাব 
সহকারী 
১ x অিফস 
সহায়ক  

 

িনরী া শাখা 
১ x অিডট পার 
১ x অিডটর 
২ x অিডট 
সহকারী 
১ x অিফস 
সহায়ক  

 

শাসন শাখা 
১ x  শাসিনক   
কমকতা 
১ x ভা ারসহকারী 

২ x অিফস সহকারী 
কাম   কি উটার 

া িরক 
২ x গািড় চালক 
২ x অিফস সহায়ক 
২ x বাতা বাহক 
২ x নশ হরী 
২ x পির তা কম   

 

আই  শাখা 
১ x  া ামার  
২ x অিফস 
সহকারী কাম   
কি উটার 

া িরক 
১ x অিফস 
সহায়ক  
 

পিরক নাশাখা 

১ x শাসিনক 
কমকতা 
২ x অিফস 
সহকারী কাম   
কি উটার 

া িরক 
১ x অিফস 
সহায়ক  
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জাতীয় েযাগ ােসক সংগঠন এর পেদর িহসাব  
 

িমক পদ ড বতনে ল পেদরসং া মাটপদসং া 

০১ পিরচালক ৫ম ৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-
৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০ 

০১ ০১ 

০২ উপপিরচালক ৬  ৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-
৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০ 

০২ ০২ 

০৩ া ামার ৭ম  ২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-
৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-

৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০ 

০১ ০১ 

০৪ গেবষণা কমকতা ৯ম  ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-
৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-
৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

০৩ ০৩ 

০৫ সহকারীপিরচালক ৯ম ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-
৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-
৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

০৪ ০৪ 

০৬ িহসাবর ণকমকতা ৯ম ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-
৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-
৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

০১ ০১ 

০৭ ি গত কমকতা ১০ম ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-
২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-
৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

০৩ ০৩ 

০৮ অিডট পার 
 
 
 

১০ ম 
 

১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-
২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-
৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

০১ 
 
 

০১ 
 

০৯ শাসিনক কমকতা ১০ম ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-
২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-
৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

০৩ ০৩ 
 

১০ অিডটর ১১ তম ১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-
১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-

২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০ 

০১ ০১ 

১১ িহসাবর ক  ১২তম ১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-
১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-

২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০ 

০১  ০১  

১২ অিফসসহকারী কাম 
কি : া িরক 

১৪তম 
 

১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-
১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-

২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০ 

০৮ ০৮ 

১৩ ভা ার সহকারী ১৪ তম ১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-
১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-

২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০ 

০১ ০১ 

১৪ অিডট সহকারী ১৪ তম ১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-
১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-

২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০ 

০২ ০২ 

১৫ িহসাব সহকারী ১৫তম ৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-
১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-

১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০ 

০২ ০২ 
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(৩) িশ ণ: িশ েণর মা েম ােসবকেদর এমনভােব ত করা হইেব যাহােত তাহারা দ তার সিহত েযাগ 

মাকােবলায় হানীয় জনেগা ীর স মতা ি েত সহায়তা কিরেতপাের। ােসবকগণ িনজ েপর সদ েদর সিহত আেলাচনার 
মা েম েযাগ িঁক িচি তকরণ, হানীয় িঁক ণ এলাকার াপ ত এবং ানীয় স পেদর তািলকা তসহ েযাগ িঁক ােস 
হানীয় কমপিরক না ণয়ন কিরেব। পাশাপািশ তাহারা সই কমপিরক না বা বায়েনর জ  কাজ কিরেব যাহােত আপদজিনত 
য় িতর পিরমাণ উে েযা  হাের কমাইয়া আনা স ব হয়।  

 
 

 

 

১৬ গািড়চালক ১৬তম ৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-
১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-

১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০ 

০৫ ০৫ 

১৭ অিফসসহায়ক ২০ তম ৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-
১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-

১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০ 

১০ ১০ 

১৮ বাতা বাহক ২০ তম ৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-
১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-

১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০ 

০২ ০২ 

১৯ পির তাকম  ২০ তম ৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-
১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-

১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০ 

০২ ০২ 

২০ নশ হরী ২০ তম ৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-
১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-

১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০ 

০২ ০২ 

  মাটপদ৫৬ ৫৬ 


