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১ি রেমণর অনুদিামেত পদের সাংখ্যা 

 

ক্রমিক 

নাং 

পদের নাি পদের 

সাংখ্যা 

১। িহাপমরচালক (অমতমরক্ত সমচব) ১ 

২। পমরচালক (যুগ্ম-সমচব) ৩ 

৩। উপ-পমরচালক (উপ-সমচব) ৫ 

৪। রসদেলদিন্ট অমিসার (উপ-সমচব) ১৪ 

৫। সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার (চাজড অমিসার 

(মসমনির সহকারী সমচব) 

৪০ 

৬। রপ্রস অমিসার (মসমনির সহকারী সমচব)  

৭। সের সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার (সহকারী সমচব) ১০ 

৮। সহকারী পমরচালক জমরপ (নন-কযার্ার) ২ 

রিাে = ৭৬ 
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ভূমি ররকর্ ড ও জমরপ অমিিপ্তর, রতজগাঁও, ঢাকা 

 

সূচীপত্র 

 

 

ক্রমিক 

নাং 

পেবী পৃষ্ঠ নাং 

১। িহাপমরচালক ১ 

২। পমরচালক (প্রশাসন) ২-৩ 

৩। পমরচালক (জমরপ) ৪ 

৪। পমরচালক (ভূমি ররকর্ ড) ৫ 

৫। উপ-পমরচালক (প্রশাসন) ৬-৭ 

৬। উপ-পমরচালক (অর্ ড ও বাদজে) ৮ 

৭। উপ-পমরচালক (জমরপ) ৯ 

৮। উপ-পমরচালক (রসদেলদিন্ট অপাদরশন-১) ১০ 

৯। উপ-পমরচালক (রসদেলদিন্ট অপাদরশন-২) ১১ 

১০। সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার (চাজড অমিসার-১) ১২ 

১১। সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার (চাজড অমিসার-২) ১৩ 

১২। রপ্রস অমিসার ১৪ 

১৩। রসদেলদিন্ট অমিসাদরর োমিত্ব ১৫ 

১৪। চাজড অমিসাদরর োমিত্ব (রজানাল/মরমিশন) (চাজড অমিসার-১) ১৬ 

১৫। চাজড অমিসাদরর োমিত্ব (রজানাল/মরমিশন) (চাজড অমিসার-২) ১৭ 

১৬। সের সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার ১৮ 

১৭। সহকারী পমরচালক জমরপ (জমরপ) ১৯ 

১৮। সহকারী পমরচালক জমরপ (মপ্রমন্টাং) ২০ 

১৯। অনুমলমপ ২১ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ভূমি ররকর্ ড ও জমরপ অমিেপ্তর 

রতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ 

 

ভূমি ররকর্ ড ও জমরপ অমিেপ্তদরর কি ডকতডাদের োমিত্ব বন্টন 

 

 

িহাপমরচালক 

(১) অমিেপ্তদরর প্রশাসমনক প্রিান মহসাব সামব ডক োমিত্ব পালন। 

(২) মবিাগীি কামরগারী এবাং নীমত মনি ডারণী মবষদি প্ররশাসমনক িন্ত্রণালিদক  পরািশ ড প্রোন। 

(৩) বাদজে বরাদদ্দর আওতাি মবিাগীি মুখ্য মহসাব রক্ষণ কি ডকতডার োমিত্ব পালন। 

(৪) আইন, অধ্যাদেশ, মবমি-মবিান এবাং সিদি সিদি সরকার কর্তডক প্রেত্ত আদেশ মনদে ডশ অনুযািী অমিেপ্তদরর 

যাবতীি (প্রশাসমনক, ভূমি ররকর্ ড ও জমরপ এবাং অন্যান্য) কায ড সম্পােন। 

(৫) রেওিানী িািলা ও অমিেপ্তর সাংমিষ্ট সকল সাংসেীি প্রশ্ন সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(৬) অমিেপ্তরর মক্রিাকি ড সুষ্ঠুিাদব সম্পােদনর যাবতীি ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং শাংখলা রক্ষার োমিত্ব পালন, মনিন্ত্রণ, 

তোরকী ও সিন্বি সািন। 

(৭) অমিেপ্তরািীন িাঠ পয ডাদির কি ডকতডা/কি ডচারীদের মনব ডাহী ও অপাদরশনাল মনদে ডশনাসহ তাহাদের মনিন্ত্রণ ও 

তোরকী। 

(৮) প্রচমলত মনদিাগ মবমিিদত অমিেপ্তরািীন মিতীি, র্ততীি ও চতুর্ ড রেমণর শূন্য পদে মনদিাগ। 

(৯) অমিেপ্তরািীন সকল কি ডকতডা/কি ডচারীর বেলী এবাং সকল কি ডচারীর পদোন্নমত, অবসর প্রস্তুমত ছুটি, রপনশন ও 

কি ডচারী কল্যাণ সাংক্রান্ত অন্যান্য মবষিাবলী। 

(১০) কি ডকতডা ও কি ডচারীদের মবরুদে শাংখলামূলক কায ডক্রি সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(১১) অমিেপ্তরািীন সকল প্রর্ি রেমণর কি ডকতডার অমজডত ছুটির মবষিাবলী। 

(১২) অিীনস্থ কি ডকতডাদের প্রদিাজনীি ক্ষিতা অপ ডদনর আদেশ প্রোন। 

(১৩) প্রদিাজনীি রক্ষদত্র অমিেপ্তদরর প্রমতমনমিত্ব করা এবাং রক্ষত্র মবদশদষ তাঁর পদক্ষ প্রমতমনমি রপ্ররণ করা। 

(১৪) অমিেপ্তর কর্তডক পমরচামলত সকল প্রকার প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত মবষি। 

(১৫) পমরচালকগদণর বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন উপ-পমরচালক ও রসদেলদিন্ট অমিসার এবাং রপ্রস অমিসার 

বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন প্রমতস্বাক্ষর করণ। 

(১৬) অিীনস্থ কি ডকতডাদের িদধ্য োমিত্ব বন্টন। 

(১৭) প্রদযাজয রক্ষদত্র রাজস্ব আি মনমিত করা এবাং সরকারী সম্পমত্তর মনরাপত্তা মবিান করা। 

(১৮) অমিেপ্তদরর সকল প্রকার ক্রি মবক্রি এবাং রেন্ডার সাংক্রান্ত মবষি। 

(১৯) অমিেপ্তররর সামব ডক মনরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ উন্নিন কি ডসূচী প্রণিন ও উহা বাস্তবািন। 

(২০) আন্তজডামতক ও আন্তঃদজলা সীিানা মচমিতকরণ ও সীিানা মবদরাি সাংক্রান্ত মবষি। 

(২১) অমিিপ্তদরর রকান গাড়ী ২৫ িাইদলর উদেড সরকারী কাদজ যাতািাদতর অনুিমত প্রোন। 

(২২) সরকার কর্তডক অমপ ডত রয রকান োমিত্ব। 
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পমরচালক (প্রশাসন) 

 

(১) িহাপমরচালক এর তত্ত্বাবিাদন অমিেপ্তদরর যাবতীি প্রশাসমনক অর্ ডননমতক ও প্রমতষ্ঠামনক কায ডাবলী। 

(২) কি ডকতডা/কি ডচারীদের পদোন্নমতর মবষিামে। 

(৩) সকল প্রকাদরর প্রমশক্ষণ মবষিামে (সাদিড ও রসদেলদিন্ট ব্যমতত)। 

(৪) অমিেপ্তদরর গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৫) অমিেপ্তরািীন কি ডকতডা/কি ডচারীদের মবরুদে শাংখলামূলক কায ডক্রি সাংক্রান্ত মবষিামে। 

(৬) প্রর্ি, মিতীি ও র্ততীি রেমণর সকল কি ডকতডা/কি ডচারীদের ব্যমক্তগত নমর্ ও বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন সাংক্রান্ত 

মবষি। 

(৭) বামষ ডক বাদজে ও সাংদশামিত বাদজে প্রণিন, িঞ্জুরী বরাদ্দ এবাং মবমিন্ন মবিাদগর সমহত আমর্ ডক সিন্বি সািন। 

(৮) নন-রগদজদের্ কি ডচারীদের রবতন িাতা এবাং অন্যান্য আনুষাংমগক খাত ও উপখাত সাংক্রান্ত মবষি। 

(৯) অমিেপ্তদরর প্রশাসন ও অন্যান্য মবষদি সাংসেীি প্রদশ্নর সিন্বি সািন ও উত্তর সাংকলন এবাং রপ্ররণ। 

(১০) অমিেপ্তর ও রসদেলদিন্ট রপ্রদসর কি ডকতডা/কি ডচারীদের ছুটি, বেলী, পদোন্নমত রপনশন ও কি ডচারী কল্যাণ সাংক্রান্ত 

অন্যান্য মবষিাবলী। 

(১১) র্ততীি ও চতুর্ ড রেমণর কি ডচারী মনদিাগ সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(১২) অমিেপ্তদরর যাববাহন সাংক্রান্ত যাবতীি কায ডাবলী। 

(১৩) িহাপমরচালক এর তত্ত্বাবিাদন অমিেপ্তদরর সামব ডক মনরাপত্তা মবিান মনমিত করণ। 

(১৪) অমিেপ্তদরর মবমিন্ন পয ডাদির সিা/সদেলন অনুষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা। 

(১৫) অমিিপ্তদরর মবমিন্ন শাখার প্রশাসমনক মবষদি সিন্বি। 

(১৬) অমিেপ্তদরর মবমিন্ন মবষদি এবাং কি ডকতডা/কি ডচারীদের রবতন, িাতা, রপনশন ইতযামে মবষদি িন্ত্রণালি ও 

অন্যান্য মবিাদগর সমহত রযাগাদযাগ। 

(১৭) সকল রসদেলদিন্ট অমিসাদরর অমিস, র্ানা রসদেলদিন্ট অমিস এবাং িাঠ পয ডাদি প্রশাসমনক মবষিাবলী 

পমরেশ ডন ও তোরকী। 

(১৮) কিন সামি ডস সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(১৯) অমিিপ্তদরর যাবতীি আসবাবপত্র ও িদনাহারী দ্রব্যামে ক্রি, সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও মবতরণ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(২০) অমিেপ্তদরর মবমিন্ন প্রকার ক্রি-মবক্রি এবাং রেন্ডার সাংক্রান্ত মবষিামে (জমরপ অনুমবিাগ ব্যমতত)। 

(২১) অমিেপ্তদরর রেমলদিান সাংদযাগ ও এতেসাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(২২) আিযন্তরীণ অমর্ে পমরচালনা ও অমর্ে আপমত্ত মনষ্পমত্ত করণ। 

(২৩) মবমিন্ন রসদেলদিন্ট, রসদেলদিন্ট রপ্রস এবাং অমিেপ্তরািীন অন্যান্য শাখার আমর্ ডক প্রদিাজন মনরুপণ এবাং বাদজে 

বরাদ্দ বন্টন সাংক্রান্ত োমিত্ব। 

(২৪) অমিেপ্তদরর মহসাব রক্ষণ শাখার সািমগ্রক তত্ত্বাবিান। 

(২৫) অমিেপ্তর ও ইহার অিীনস্থ অমিস সমূদহর ১ি ও ২ি রেমণর রগদজদের্ কি ডকতডাগণ ও কানুনদগা (সাব,এ,এস,ও) 

ব্যমতত সকল র্ততীি রেমণর কি ডচারীদের বেলী। 

(২৬) অমিেপ্তর ও অিীনস্থ অমিস সমূদহর ৩ি ও ৪র্ ড রেমণর কি ডচারীদের েক্ষতাসীিা,পদোন্নমত, োইিদেল (কমিটির 

সুপামরশ রিাতাদবক িহাপমরচালদকর অনুদিােনক্রদি) 

(২৭) রসদেলদিন্ট কি ডরত সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার (২ি রেমণ)/রসদেলদিন্ট কানুনাদগা/উপ-সহকারী রসদেলদিন্ট 



6 

 

অমিসারসহ অমিেপ্তর ও রসদেলদিন্ট রপ্রদসর ৩ি ও ৪র্ ড রেমণর কি ডচারীদের অনমিক ৩০ (মত্রশ) মেন অমজডত ছুটি 

িঞ্জুর। 

(২৮) উপ-পমরচালক, প্রশাসন/অর্ ড ও বাদজে/রপ্রস অমিসার/প্রশাসমনক কি ডকতডার ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(২৯) রেন্ডার মবজ্ঞমপ্তর িাধ্যদি (জমরপ অনুমবিাগ ব্যমতত) অনমিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) োকা মূদল্যর িালািাল ক্রি। 

(৩০) অমিেপ্তর ও রসদেলদিন্ট রপ্রদসর ৪র্ ড রেমণর কি ডচারীদের মবরুদে আনীত মবিাগীি িািলার মনষ্পমত্ত (লঘু শামস্ত 

প্রদিাদগর রক্ষদত্র)। 

(৩১) মনিন্ত্রণািীন সকল কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন প্রমতস্বাক্ষর। 

(৩২) কি ডকতডা/কি ডচারীদের সম্পদকড প্রদিাজনীি তথ্যামে িন্ত্রণালি অর্বা সরকারী কি ডকমিশন রপ্ররণ। 

(৩৩) কমন্টনদজমি খাদত ৫০০ োকা পয ডন্ত নেনমিন প্রদিাজন এ দ্রব্যামে ক্রি করা অর্বা ব্যি মিোদনা/মবমবি। 

(৩৪) মনিমিত অনুমবিাগ/অমিশাখা পমরেশ ডন। 

(৩৫) িহাপমরচালক কর্তডক অমপ ডত অন্যান্য োমিত্বাবলী। 

 

 

পমরচালক (জমরপ) 

 

(১) িহাপমরচালক এর তত্ত্বাবিাদন জমরপ (সাদিড) সাংক্রান্ত যাবতীি কায ডাবলী। 

(২) ম্যাপ মুদ্রণ, পুনঃ মুদ্রণ ও সরবরাহসহ ম্যাপ মুদ্রণ শাখার যাবতীি কায ডাবলী। 

(৩) অাংকন শাখা ও ররকর্ ড রুি (নকশা) মনিন্ত্রণ ও তোরকী। 

(৪) ট্রািাস ড পাটি ডর কাদজর তোরকী পমরেশ ডন ও মনিন্ত্রণ, মপ-৭০ মসে, ব্লু-মপ্রন্ট মসে সরবরাহ। 

(৫) নুতন র্ানা গঠদনর প্রস্তাব, সিীক্ষা ও রিটিাং র্ানার অমিদক্ষত্র পমরবতডন সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৬) জুমরসমর্কশান মলস্ট প্রণিন, সাংদশািন এবাং সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৭) রিৌজা মবিমক্তকরণ, সাংযুমক্তকরণ ও নুতন রিৌজা গঠন সাংক্রান্ত কাজ। 

(৮) আন্তজডামতক সীিানা মনি ডারণ সাংক্রান্ত বাদজে প্রণিন ও বাস্তবািন। 

(৯) সাদিড ও আন্তজডামতক সীিানা মনি ডারণ সাংক্রান্ত বাদজে প্রণিন ও বাস্তবািন। 

(১০) আন্তঃদজলা, র্ানা ও রিৌজা সীিানা মনি ডারণ এবাং এতেসাংক্রান্ত মবদরাি মনষ্পমত্ত সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(১১) জমরপ ও ম্যাপ মুদ্রণ সম্পমকডত উন্নিন প্রকল্প প্রণিন ও বাস্তবািন সাংক্রান্ত োমিত্ব। 

(১২) জমরপ অনুমবিাদগর যাবতীি ক্রি-মবক্রি সাংক্রান্ত মবষিামে। 

(১৩) অাংকন শাখা, সীিানা শাখা ও ট্রািাস ড ও ট্রািাস ড পাটি ডর কি ডকতডা/কি ডচারীদের ছুটি সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(১৪) আন্তজডামতক /আন্তঃদজলা সীিানা সাংক্রান্ত সেলদনর মবষিাবলী। 

(১৫) কামরগরী উপদেষ্টার প্রমশক্ষণ। 

(১৬) উপ-পমরচালক (জমরপ), চাজড অমিসার (সীিানা/মপ্রমন্টাং)/সহকারী পমরচালকদের ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর।  

(১৭) উপ-পমরচালক (জমরপ) এর বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন। 

(১৮) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীগদণর বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন প্রমতস্বাক্ষর। 

(১৯) িহাপমরচালক কর্তডক অন্য রকান অমপ ডত োমিত্ব। 

(২০) মনিমিত অমিশাখা/অনুমবিাগ পমরেশ ডন। 
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পমরচালক (ভূমি ররকর্ ড) 

(১) সকল রসদেলদিদন্টর ররকর্ ড ও নকশা প্রনিন সাংক্রান্ত যাবতীি কায ডাবলী ও প্রমতদবেন রপশ। 

(২) চলিান রসদেলদিন্ট সমূদহর কাজ পমরেশ ডন। 

(৩) চলিানসকল রসদেলদিন্ট ও রসদেলদিন্ট রপ্রদসর িামসক অগ্রগমতর প্রমতদবেন িহাপমরচালক এর মনকে রপশ 

করা। 

(৪) রসদেলদিন্ট রপ্রদসর কি ডকতডা কি ডচারীদের প্রশাসমনক মবষিামে ব্যতীত রসদেলদিন্ট রপ্রদসর খমতিান মুদ্রণসহ 

যাবতীি কায ডাবলী। 

(৫) মেিারা রসদেলদিন্ট কি ডসূচীর সামব ডক তত্ত্বাবিান। 

(৬) মবমিন্ন রসদেলদিন্ট এর বামষ ডক সদেলদনর আদিাজন করা ও কি ডপমরকল্পনা গ্রহণ। 

(৭) িহাপমরচালদকর সামব ডক তত্ত্বাবিাদন উপ-পমরচালক (রসদেলদিন্ট অপাদরশন) এবাং রসদেলদিন্ট অমিসারগদণর 

ভূমি ররকর্ ড ও জমরপ সাংক্রান্ত কাদজর অগ্রগমত পয ডাদলাচনাসহ পমরেশ ডন ও তোরকী। 

(৮) সকল রসদেলদিন্ট অমিসাদরর অমিস, র্ানা রসদেলদিন্ট অমিস/সাদকডল অমিস এবাং িাঠ পয ডাদি জমরপ ও 

ররকর্ ড প্রণিদনর কাদজর পমরেশ ডন ও তোরকী। 

(৯) ররকর্ ড মুদ্রণ ও বাঁিাই কাদজর কি ডসূচী প্রণিন ও বাস্তবািন কাদজর তোরকী। 

(১০) অমিেপ্তদরর রকন্দ্রীি ররকর্ ডরুি মনিন্ত্রণ এবাং িাঠ পয ডাদির অন্যান্য ররকর্ ডরুি পমরেশ ডন ও তত্ত্বাবিান। 

(১১) ম্যাপ ও খমতিান মবক্রি, রকাে ড মি ও অন্যান্য খাত হইদত প্রাপ্ত রাজস্ব আদির মহসাব সাংরক্ষণ। 

(১২) ভূমি সাংোর ও ভূমি সাংোর কমিটি সাংক্রান্ত সকল কাজ। 

(১৩) সাংস্থাপন িন্ত্রণালদির িদনানীত ১ি রেমণ কি ডকতডাদের সাদিড এবাং রসদেলদিন্ট প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত যাবতীি মবষি। 

(১৪) সকল রসদেলদিন্ট অপাদরশদনর বাদজে প্রণিন ও বাস্তবািন। 

(১৫) রসদেলদিন্ট অমিসারগদণর, উপ-পমরচালক (রসদেলদিন্ট অপাদরশন) বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন এবাং 

রসদেলদিন্ট অপাদরশদনর সকল চাজড অমিসার ও প্রর্ি রেমণর সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসারগদণর বামষ ডক 

রগাপনীি প্রমতদবেন প্রমতস্বাক্ষরকরণ। 

(১৬) রিৌসুিী আমিন রসে মনদিাগ সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(১৭) উপ-পমরচালক (রসঃ অপাঃ-১/২) কি ডকতডার ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(১৮) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন প্রমতস্বাক্ষর। 

(১৯) মনিমিত অনুমবিাগ/অমিশাখা পমরেশ ডন। 

(২০) িহাপমরচালক কর্তডক অমপ ডত অন্যান্য োমিত্বাবলী। 

 

 

উপ-পমরচালক (প্রশাসন) 

(১) পমরচালক (প্রশাসন) এর সামব ডক তত্ত্বাবিাদন অমিিপ্তদরর যাবতীি প্রশাসমনক ও প্রমতষ্ঠামনক কায ডাবলী। 

(২) প্রর্ি, মিতীি ও র্ততীি রেমণর কি ডকতডা/কি ডচারীদের ব্যমক্তগত নমর্ ও বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন সাংক্রান্ত 

োমিত্বাবলী। 

(৩) অমিেপ্তদরর মবমিন্ন মবষদি িন্ত্রণালি ও অন্যান্য মবিাদগর সমহত রযাগাদযাগ সাংক্রান্ত মবষি। 

(৪) অমিিপ্তদরর মবমিন্ন শাখার প্রশাসমনক মবষদি সিন্বি। 

(৫) র্ততীি ও চতুর্ ড রেমণর কি ডচারীদের মনদিাগ সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(৬) অমিেপ্তরািীন শূন্য পে পূরণ, োইি রেল ও পদোন্নমত সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 
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(৭) অমিেপ্তদরর সকড কি ডকতডা/কি ডচারীদের ব্যমক্তগত নমর্ ও বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন সাংক্রান্ত মবষি। 

(৮) অমিেপ্তদরর যানবাহন সাংক্রান্ত যাবতীি কায ডাবলী। 

(৯) অমিেপ্তদরর সকল কি ডকতডা/কি ডচারীদের মবরুদে শাংখলামূলক কায ডক্রি সাংক্রান্ত মবষি। 

(১০) অমিেপ্তদরর মনিন্ত্রণািীন সরকারী বাসা সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(১১) যানবাহন রিরািত, চুমর, দুর্ ডেনা, ক্ষিক্ষমত ইতযামে সাংক্রান্ত স্থািী তেন্ত কমিটির কায ডক্রি সাংক্রান্ত োমিত্ব। 

(১২) অমিেপ্তদরর কি ডকতডা/কি ডচারীদের হামজরা তত্ত্বাবিান। 

(১৩) অমিেপ্তদরর গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা। 

(১৪) অমিেপ্তদরর যাবতীি আসবাবপত্র িদনাহারী দ্রব্য, ক্রি, সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও মবতরণ। 

(১৫) পমরচালক (প্রশাসন) এর তত্ত্বাবিাদনর অমিস মনরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রহরীদের োমিত্ব বন্টন ইতযামে সাংক্রান্ত কায ডাবলী। 

(১৬) অমিেপ্তদরর রেমলদিান, সাংদযাগ, সাংরক্ষণ ইতযামেসহ রষ্টার সাংরক্ষণ মবষিক কায ডামে। 

(১৭) অমিেপ্তর ও রসদেলদিন্ট রপ্রদসর সকল কি ডকতডা/কি ডচারীদের ছুটি, বেলী, পদোন্নমত রপনশণ ও কি ডচারী কল্যাণ 

সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(১৮) গণপূতড, ওিাসা, মসটি কদপ ডাদরশন ও অন্যান্য মবিাদগর সমহত রযাগাদযাগ ও কিন সামি ডস সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(১৯) অমিেপ্তদরর প্রশাসন ও অন্যান্য মবষদি সাংসেীি প্রদশ্নর সিন্বি সািন, উত্তর সাংকলনও রপ্ররণ। 

(২০) অমিেপ্তদরর মবমিণ্ন পয ডাদি সিা/সদেলন অনুষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা। 

(২১) মব,মস,এস অমিসারদের সাদিড ও রসদেলদিন্ট প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত যাবতীি কায ডক্রি। 

(২২) নবমনযুক্ত/পদোন্নমত প্রাপ্ত কানুনদগাদের প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(২৩) অমিেপ্তর এবাং িাঠ পয ডাদির কি ডচারীদের চাকুরীকালীন মবমিন্ন প্রমশক্ষদণর ব্যবস্থাপননা সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(২৪) প্রমশক্ষণ মবষদি সাংমিষ্ট িন্ত্রণালি ও অন্যান্য মবিাদগর সমহত রযাগাদযাগ। 

(২৫) মবদেদশ প্রমশক্ষদণর যাবতীি োমিত্বাবলী এবাং মবমিন্ন প্রমশক্ষদণর মূল্যািন। 

(২৬) মনিন্ত্রণািীন রগদজদের্ কি ডকতডা/কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন। 

(২৭) মনিন্ত্রণািীন অমিেপ্তদরর ও রসদেলদিন্ট রপ্রদসর কি ডচারীদের ১৫ পয ডন্ত গড় রবতদনর ছুটি িঞ্জুর। 

(২৮) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(২৯) কনটিনদজমি খাদত ২৫০/- োকা নেমনক প্রদিাজদন দ্রব্যামে ক্রি করা অর্বা ব্যি মিোদনা/মবমবি। 

(৩০) ৪র্ ড রেমণর বেলী সাংক্রান্ত মবষিামে। 

(৩১) কর্তডপক্ষ কর্তডক অন্য রকান অমপ ডত োমিত্ব। 

(৩২) শাখা পমরেশ ডন ও প্রমতদবেন োমখল। 

 

 

উপ-পমরচালক (অর্ ড ও বাদজে) 

(১) পমরচালক (প্রশাসন) এর তত্ত্বাবিাদন অমিিপ্তদরর আমর্ ডক কায ডক্রদির সামব ডক তত্ত্বাবিান। 

(২) অমিেপ্তদরর প্রিান কায ডালদির সকল বাদজে খাদতর আিন ও ব্যিন অমিসাদরর োমিত্ব পালন। 

(৩) কযাশ বুক, মবল, িাউচার, একুইদেিদরাল সাংরক্ষণ মবষদি োমিত্বাবলী। 

(৪) অমিেপ্তর এবাং অিীনস্থ অমিস সমূদহর অমর্ে মবষিক যাবতীি কায ডক্রি। 

(৫) অমিেপ্তর এবাং অিীনস্থ অমিস সমূদহর যাবতীি খরদচর িঞ্জুরী সাংক্রান্ত রযাগাদযাগ। 

(৬) অমিেপ্তর, সকল রসদেলদিন্ট এবাং রসদেলদিন্ট রপ্রদসর বাদজে বরাদদ্দর চামহো মনরুপন বাদজে বন্টন, উপদযাজন 
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ও সিপ ডণ সাংক্রান্ত যাবতীি কায ডক্রি। 

(৭) অমিেপ্তর এবাং অিীনস্থ অমিস সমূদহর খরদচর মহসাব সাংকলন ও বাদজে মনিন্ত্রদণর োমিত্ব পালন। 

(৮) অমিেপ্তর এবাং অিীনস্থ অমিস সমূদহর কি ডকতডা/কি ডচারীদের অবসর িাতা, মজ.মপ.িান্ড, কল্যাণ তহমবল, 

রযৌর্বীিা ইতযামে সাংক্রান্ত যাবতীি কায ডক্রি। 

(৯) কি ডকতডা/কি ডচারীদের রবতন, িাতা, রপনশন, মজ.মপ.িান্ড, কল্যাণ তহমবল, রযৌর্বীিা ইতযামে মবষদি িন্ত্রণালি 

ও অন্যান্য মবিাদগর সমহত রযাগাদযাগ। 

(১০) অমিেপ্তদরর মহসাব শাখার সািমগ্রক তত্ত্বাবিান। 

(১১) অমিেপ্তদরর এবাং অিীনস্থ অমিস সমূদহর আি-ব্যদির মহসাব সাংকলন, সাংরক্ষণ ও মনরীক্ষা মবষদি যাবতীি 

োমিত্ব পালন। 

(১২) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন। 

(১৩) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের ১৫ মেন পয ডন্ত গড় রবতদনর ছুটি িঞ্জুর। 

(১৪) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(১৫) কর্তডপক্ষ কর্তডক অন্য রকান অমপ ডত োমিত্বাবলী। 

(১৬) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন। 

(১৭) কযাশ ররমজষ্টার মরকনমসমলদিশন। 

 

 

উপ-পমরচালক (জমরপ) 

(১) পমরচালক জমরদপর সামব ডক তত্ত্বাবিাদন অাংকন ও ম্যাপ মুদ্রণ শাখার যাবতীি কাদজর তোরকী ও পমরচালনা। 

(২) আন্তজডামতক সীিানা মনি ডারণ সাংক্রান্ত মবষদি অমপ ডত োমিত্ব। 

(৩) ব্লু-মপ্রন্ট ও মপ-৭০ মসে এবাং অন্যান্য নকশা সাংরক্ষণ ও সরবরাহ। 

(৪) জুমরসমর্কশান মলষ্ট প্রণিন, সাংদশািন ও সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী 

(৫) ট্রািাস ড ও কম্পুদেশান কাদজর তোরকী। 

(৬) জমরপ ও আন্তজডামতক সীিানা সাংক্রান্ত বাদজে প্রণিন ও বাস্তবািন। 

(৭) সীিানা মনি ডারণ সাংক্রান্ত কায ডাবলী। 

(৮) জমরপ শাখার বামষ ডক ও সাংদশামিত বাদজে মনরীক্ষা, মুদ্রণ শাখা ট্রািাস ড পাটি ড ও সীিানা শাখার রবতন, ভ্রিণ 

িাতা ও আনুষাংমগক খাদতর অর্ ড উদত্তালন ও মবতরণ। 

(৯) মবমিন্ন খরদচর িাউচার মনরীক্ষা ও স্বাক্ষর। 

(১০) অাংকন, ট্রািাস ড পাটি ড ও সীিানা শাখার মরদপাে ড, মরোণ ড সাংগ্রহ ও রপ্ররণ। 

(১১) ম্যাপ চূড়ান্ত কামলকরদণর কাজ তোরকী এবাং রিৌজা ম্যাপ, হইদত র্ানা, রজলা ও বাাংলাদেশ ম্যাপ প্রস্তুত। 

(১২) ট্রািাস ড পাটি ড, অাংকন শাখা, সীিানা শাখা এবাং ম্যাপ মুদ্রণ রপ্রদসর কি ডচারীদের ছুটি সাংক্রান্ত মবষি। 

(১৩) প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত োমিত্ব। 

(১৪) মনিন্ত্রণািীন কি ডকতডাদের বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন। 

(১৫) মনিন্ত্রণািীন র্ততীি রেমণর কি ডচারীদের রগাপনীি প্রমতদবেন প্রমতস্বাক্ষর। 

(১৬) মনিন্ত্রণািীন র্ততীি রেমণর কি ডচারীদের ১৫ মেন পয ডন্ত গড় রবতদনর ছুটি িঞ্জুর। 

(১৭) র্ততীি রেমণর কি ডচারীদের ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(১৮) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন। 
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(১৯) কর্তডপক্ষ কর্তডক অমপ ডত োমিত্বাবলী। 

 

 

উপ-পমরচালক (রসদেলদিন্ট অপাদরশন- ১) 

(১) পমরচালক (ভূমি ররকর্ ড) এর তত্ত্বাবিাদন রজানাল রসদেলদিন্ট অমিস সমূদহর কি ডসূচী প্রণিন,কাদজর িমনেমরাং ও 

মূল্যািন সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(২) সকল রজানাল রসদেলদিন্ট এর স্তর মিমত্তক কাদজর অগ্রগমতর িামসক প্রমতদবেন সাংগ্রহ, পয ডাদলাচনা এবাং 

একমত্রকরণ। 

(৩) রসদেলদিন্ট অমিসারগদণর বামষ ডক সদেলন সাংক্রান্ত যাবতীি কায ডক্রি। 

(৪) সকল রসদেলদিন্ট খাস, অমপ ডত ও অমনবাসী সম্পমত্তর মববরণ সাংগ্রহ, পয ডাদলাচনা ও একমত্রকরন। 

(৫) রসদেলদিন্ট অপাদরশন সাংকান্ত যাবতীি আইন, মবমি, সাকুডলার ইতযামে প্রণিন ও সাংদশািন সম্পমকডত 

োমিত্বাবলী। 

(৬) রর্ামষত কি ডকতডা, কানুনদগা ও অন্যান্য কি ডকতডা/কি ডচারীদের চামহো মনরুপন। 

(৭) ভূমি সাংোর ও ভূমি সাংোর কমিটি সাংক্রান্ত সকল কাজ। 

(৮) িহাপমরচালক এবাং পমরচালকবৃদির ভ্রিণ মববরণীর িন্তদব্যর উপর সাংমিষ্ট অমিশাখার করণীি মবষদি কায ডক্রি 

গ্রহন। 

(৯) রজানাল রসদেলদিন্ট অমিসারগদণর ভ্রিণ মববরণী পয ডাদলাচনা, অনুদিােন প্রোন এবাং প্রদিাজনীি কায ডক্রি গ্রহণ 

সাংক্রান্ত োমিত্ব। 

(১০) ভূমি ররকর্ ড শাখার প্রশাসমনক মবষিাবলী। 

(১১) সকল রসদেলদিন্ট অপাদরশদনর বাদজে প্রণিন ও বাস্তবািন। 

(১২) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন। 

(১৩) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের ১৫ মেন পয ডন্ত গড় রবতদনর ছুটি িঞ্জুর। 

(১৪) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(১৫) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন। 

(১৬) কর্তডপক্ষ কর্তডক অমপ ডত োমিত্বাবলী। 

 

 

উপ-পমরচালক (রসদেলদিন্ট অপাদরশন- ২) 

(১) পমরচালক (ভূমি ররকর্ ড) এর তত্ত্বাবিাদন সাংদশািনী রসদেলদিন্ট কি ডসূচীর িমনেমরাং ও মূল্যািন সাংক্রান্ত 

মবষিাবলী। 

(২) মবমিন্ন সাংদশািনী রসদেলদিন্টর স্তর মিমত্তক কাদজর অগ্রগমতর িামসক প্রমতদবেন সাংগ্রহ, পয ডাদলাচনা ও 

একমত্রকরণ। 

(৩) সাংদশািনী রসদেলদিন্টর রসদেলদিন্ট অমিসারগদণর ভ্রিণ মববরণী পয ডাদলাচনা, অনুদিােন প্রোন ও প্রদিাজনীি 

কায ডক্রি গ্রহণ সাংক্রান্ত োমিত্ব। 

(৪) ভূমি ররকর্ ড ও জমরপ সাংক্রান্ত যাবতীি মবজ্ঞমপ্ত জারী এবাং এতেসাংক্রান্ত অন্যান্য কায ডক্রি। 

(৫) মবমিন্ন রসদেলদিদন্টর চূড়ান্ত প্রমতদবেন এবাং বামষ ডক প্রমতদবেন সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 
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(৬) সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার এবাং রাজস্ব অমিসাদরর ক্ষিতা অপ ডন সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(৭) রেওিানী িািলা ও ভূমি ররকর্ ড সম্পমকডত সাংসেীি প্রশ্ন সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(৮) ররকর্ ড মুদ্রণ ও বাঁিাই কাদজর কি ডসূচী প্রণিন ও বাস্তবািন সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৯) রকন্দ্রীি ররকর্ ড রুি পমরচালনা সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(১০) িাঠ পয ডাদি ব্যবহৃত সকল প্রকার িরদির চামহো মনরুপণ ও সরবরাহ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(১১) রসদেলদিন্ট অপারশদনর সামব ডক মূল্যািন ও সাংোর/পমরবতডন সাংক্রান্ত মবষিাবলী। 

(১২) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন। 

(১৩) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের ১৫ মেন গড় রবতদনর ছুটি িঞ্জুর। 

(১৪) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(১৫) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন। 

(১৬) কর্তডপক্ষ কর্তডক অমপত োমিত্বাবলী। 

 

 

 

সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার 

(চাজড অমিসার- ১) 

(১) ম্যাপ মুদ্রণ সাংক্রান্ত যাবতীি তোরকী। 

(২) ম্যাপ মুদ্রণ রপ্রস, ররকর্ ড রুি, নকশা/রষ্টাদরর রক্ষনা-রবক্ষণ ও মনরাপত্তা সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৩) মুমদ্রত ম্যাপ সরবরাহ। 

(৪) জমরপ শাখার সমহত সম্পকডযুক্ত প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৫) ম্যাপ মুদ্রণ শাখা/ ররকর্ ড শাখা এবাং রষ্টাদরর কি ডচারীগদণর হামজরা খাতা পরীক্ষা করা। 

(৬) ম্যাপ মুদ্রণ ও মর্ ও রষ্টাদরর কি ডচারীদের ৩ (মতন) মেন পয ডন্ত ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর, ৩ি রেমণর কি ডচারীদের 

রগাপনীি প্রমতদবেন প্রস্তুত ও যর্াসিদি উপ-পমরচালক (জমরপ) এর মনকে উপস্থাপন। 

(৭) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন। 

(৮) কর্তডপক্ষ কর্তডক অমপ ডত োমিত্বাবলী। 

 

 

 

সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার 

(চাজড অমিসার- ২) 

(১) ট্রািাস ড পাটি ডর রষ্টার সাংক্রান্ত যাবতীি োমিত্বাবলী। 

(২) ট্রািাস ড জমরপ কাদজর অগ্রগমতর তোরকী। 

(৩) আন্তঃদজলা, রজলা ও মবিাগীি সীিানা মনি ডার সাংক্রান্ত োমিত্ব। 

(৪) জমরপ ও আন্তজডামতক সীিানা মনি ডারণ সাংক্রান্ত বাদজে প্রণিন ও বাস্তবািন। 

(৫) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের ৩ মেন পয ডন্ত ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(৬) অাংকন শাখার যাবতীি োমিত্বাবলীী্ 

(৭) অাংকন শখার কি ডচারীদের হামজরা খাতা পরীক্ষাকরণ। 
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(৮) কম্পুযোর শাখা যাবতীি োমিত্বাবলী। 

(৯) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন। 

(১০) কর্তডপক্ষ কর্তডক অমপ ডত োমিত্বাবলী। 

 

 

রপ্রস অমিসার 

(১) পমরচালক (প্রশাসন) ও পমরচালক (ভূমি ররকর্ ড) এর মনিনন্ত্রণ ও তত্ত্বাবিাদন রসদেলদিন্ট রপ্রদসর প্রশাসমনক এবাং 

মুদ্রদণর োমিত্বাবলী। 

(২) রসদেলদিন্ট রপ্রদসর আিন ও ব্যিন কি ডকতডার োমিত্ব পালন এবাং মহসাব সাংকলন ও সাংরক্ষণ। 

(৩) রসদেলদিন্ট রপ্রদসর প্রদিাজন মনরুপন ও লমজমষ্টক সাংগ্রহ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৪) রসদেলদিন্ট রপ্রস এবাং রপ্রদসর যন্ত্রপামতর মনরাপত্তা সুমনমিতকরণ। 

(৫) খমতিান ও মবমিন্ন প্রকার িরি মুদ্রণ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৬) রসদেলদিন্ট রপ্রদসর কি ডকতডা/কি ডচারীদের ননমিমত্তক ছুটি সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৭) কমন্টনদজমি খাদত ২০০/- োকা পয ডন্ত নেমনক প্রদিাজদন দ্রব্যামে ক্রি অর্বা ব্যি মিোদনা। 

(৮) রসদেলদিন্ট রপ্রস রমক্ষত ররকর্ ড ও িরদির মনরাপত্তা মবিান। 

(৯) মনিন্ত্রণােীন কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন। 

(১০) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(১১) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন। 

(১২) কর্তডপক্ষ কর্তডক অন্য রকান অমপ ডত োমিত্ব। 

 

 

সহকারী পমরচালক জমরপ (জমরপ) 

(১) িাঠ রিৌসুদি ট্রািাস ড কাদজর তোরকী। 

(২) কম্পুযদেশন কাদজর মববরণী। 

(৩) ড্রইাং শাখার কাদজর তোরকী। 

(৪) আন্তজডামতক সীিানা মনি ডারণ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৫) আন্তঃদজলা, র্ানা ও রিৌজা সীিানা মনি ডারদণর কাদজ কামরগরী সহািতা প্রোন। 

(৬) প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত োমিত্বাবলী। 

(৭) মনিন্ত্রণািীন র্ততীি রেমণর কি ডকতডা/কি ডচারীর বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন মলখন। 

(৮) মনিন্ত্রণািীন কি ডকতডা/কি ডচারীদের ৩ মেন পয ডন্ত ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(৯) কর্তডপক্ষ কর্তডক অমপ ডত োমিত্বাবলী। 

 

 

সহকারী পমরচালক জমরপ (মপ্রমন্টাং) 

(১) িাঠ রিৌসুদি ট্রািাস ড কাদজর তোরকী। 

(২) ট্রািাস ড কম্পুযদেশন কাদজর মববরণী। 
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(৩) আন্তঃদজলা, র্ানা ও রিৌজা সীিানা মনি ডারদণর কাদজ কামরগরী সহািতা প্রোন। 

(৪) বাাংলাদেশ ট্রািাস ড পাটি ড রস্টার (টি,মপ রস্টাদরর) িালািাল ক্রি, যন্ত্রপামত রক্ষণাদবক্ষণ এবাং বাদজে প্রণিন। 

(৫) নতুন রিৌজা গঠন, নািকরণ, মবিমক্তকরণ, একমত্রকরণ সাংক্রান্ত প্রস্তাব পরীক্ষা ও িন্ত্রণালদি রপ্ররণ। 

(৬) মনিন্ত্রণািীন কি ডকতডা/কি ডচারীদের ৩ মেন পয ডন্ত ননমিমত্তক ছুটি িঞ্জুর। 

(৭) মনিন্ত্রণািীন কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি প্রমতদবেন প্রস্তুত এবাং যর্াসিদি উপ-পমরচালক (জমরপ) এর মনকে উপস্থাপন। 

(৮) কর্তডপক্ষ কর্তডক অমপ ডত োমিত্বাবলী। 

 

 

 

রসদেলদিন্ট অমিসাদরর োমিত্ব 

(১) জমরপ ও ররকর্ ড প্রস্তুত কায ডক্রি পমরচালনা, সাংগঠন, ব্যবস্থাপনা মনিন্ত্রণ এবাং তত্ত্বাবিান করা। 

(২) বামষ ডক রগাপনীি বাস্তবািদনর জন্য আবশ্যকীি অমিসার, কি ডচারী সম্পদকড অমিেপ্তরদক অবমহত করা। 

(৩) অমিসার/কি ডচারীদের প্রমশক্ষণ রেওিার রপ্রাগ্রাি করা এবাং প্রমশক্ষণ রেওিার ব্যবস্থা করা। 

(৪) কি ডচারী প্রশাসন। 

(৫) ৩ি ও ৪র্ ড রেমণর কি ডচারীর বেলী। 

(৬) রিৌসুিী কি ডচারী মনদিাগ। 

(৭) কি ডকতডা/কি ডচারীদের অমিস শাংখলা জমনত কায ডক্রি গ্রহণ করা। 

(৮) কাদজর অগ্রগমত িমনেমরাং করা ও গুনগতিান মনমিত করা। উেডতন কর্তডপদক্ষর মনকে কাদজর অগ্রগমত অবমহত করা। 

(৯) ব্যাপক পমরেশ ডদনর িাধ্যদি ররকর্ ড ও নকশার গুনগতিান উন্নিন ও মনমিত করা। 

(১০) িাঠ সিিিত জমরপ, তসমেক খসড়া প্রকাশনা, আপমত্ত ও আপীদলর কাজ যর্াসিদি শুরু ও সিাপ্ত করার মেদক 

লক্ষয রাখা। 

(১১) রিৌজার সীিানা মবদরাি রকদসর শুনানী প্রোন। 

(১২) চূড়ান্ত যাঁচ সিাপ্ত হওিার পর ররকর্ ড ও নকশা মুদ্রদণর ব্যবস্থা করা, ররকর্ ড িমলউি বাঁিাই করার ব্যবস্থা করা 

এবাং চূড়ান্ত প্রকাশনা রেওিার ব্যবস্থা করা। 

(১৩) চূড়ান্ত প্রকাশনার পদর রগদজে মবজ্ঞমপ্ত জারী করার জন্য প্রস্তাব রপ্ররণ করা এবাং মবজ্ঞমপ্ত প্রকামশত হওিার পদর 

মবমিন্ন কর্তডপদক্ষর মনকে ররকর্ ড হস্তান্তদরর ব্যবস্থা করা। 

(১৪) বামষ ডক মরদপাে ড ও জমরদপর চূড়ান্ত মরদপাে ড প্রণিন। 

(১৫) রজলা/রজান পয ডাদি মবমিন্ন সরকারী েপ্তদরর সদে রযাগাদযাগ রক্ষা করা। 

(১৬) িাদঠর আবশ্যকীি লমজমষ্টক সাদপাে ড মনমিত করা। 

(১৭) অমিেপ্তর ও িন্ত্রণালদির সদে রযাগাদযাগ রক্ষা করা। 

(১৮) মনিমিত শাখা/অিীনস্থ অমিস পমরেশ ডন। 

(১৯) মনিন্ত্রণকারী কি ডচারীদের ১৫ মেন পয ডন্ত গড় রবতদন ছুটি িঞ্জুর। 

(২০) রসদেলদিন্ট অপাদরশন ও রসদেলদিন্ট অমিদস কি ডরত কি ডকতডা/কি ডচারীদের রবতন-িাতা মবষিক অনুদিােন 

এবাং রসদেলদিন্ট অপাদরশদনর প্রদিাজদন যাবতীি ক্রদির মবষদি অনুদিােন। 
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চাজড অমিসাদরর োমিত্ব (রজানাল / মরমিশন) 

(ক) চাজড অমিসার- ১ 

 (১) িাঠ পয ডাদির কাদজর তত্ত্বাবিান, পমরর্দশ ডন এবাং সিন্বি করা। 

(২) সিিিত িাঠ জমরদপর কাজ শুরু ও সিামপ্তদত রসদেলদিন্ট অমিসারদক সহািতা প্রোন। 

(৩) পমরেশ ডদনর িাধ্যদি নকশা ও ররকদর্ ডর গুণগতিান ও কাদজর পমরিাণ মনমিত করা। 

(৪) রসদেলদিন্ট অমিসার কর্তডক বরাদ্দকৃত ৩০/৩১ মনিদির আপমত্ত ও আপীল শুনানী মেিা সিাপ্ত করা। 

(৫) তসমেক, আপমত্ত, আপীল, কি ডসূচী প্রণিদন ও বাস্তবািদনর সহািতা প্রোন। 

(৬) জমরদপর গুরুত্ব ও মনিিাবলী ব্যাখ্যা পূব ডক গণসাংদযাগ সিা করা এবাং জমরপ কাদজর অমনিি সম্পমকডত 

অমিদযাদগর তেন্ত কমরিা দ্রুত প্রমতকাদরর ব্যবস্থা করা।  

(৭) বামষ ডক িাঠ জমরপ কি ডসূচী প্রণিদন এবাং রিৌসুিী কি ডচারী মনদিাদগ রসদেলদিন্ট অমিসারদক সহািতা করা। 

(৮) িাঠ পয ডাদির অমিস হইদত মবমিন্ন স্তদরর অগ্রগমতর মববরণ সাংগ্রহ মরিা সাংকলন করতঃ অমিেপ্তদরর রপ্ররণ 

করা। 

(৯) আবশ্যক রক্ষদত্র কি ডকতডা/কি ডচারীদের মবরুদে শঙ্খলা ও আপীল অনুযািী মবিাগীি কায ডক্রদির প্রার্মিক খসড়া 

প্রণিন। 

(১০) রসদেলদিন্ট অমিসার কর্তডক ন্যস্ত রয রকান োমিত্ব। 

(১১) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন।   

 

 

(খ) চাজড অমিসার- ২ 

(১) িাঠ পয ডাদির কাদজ পমরেশ ডন এবাং সিন্বি সািন। 

(২) সিিিত িাঠ জমরদপর কাজ শুরু ও সিামপ্তদত রসদেলদিন্ট অমিসারদক সহািতা প্রোন। 

(৩) পমরেশ ডদনর িাধ্যদি নকশা ও ররকদর্ ডর গুণগতিান ও কাদজর পমরিাণ মনমিত করা। 

(৪) রসদেলদিন্ট অমিসার কর্তডক বরাদ্দকৃত ৩০/৩১ মনিদির আপমত্ত ও আপীল শুনানী মেদি সিাপ্ত করা। 

(৫) তসমেক, আপমত্ত, আপীল, ইতযামের কি ডসূচী প্রণিদন ও বাস্তবািদনর সহািতা প্রোন। 

(৬) চূড়ান্ত যাঁচ  কাদজর সামব ডক তত্ত্বাবিান করা। 

(৭) জমরদপর গুরুত্ব ও মনিিাবলী ব্যাখ্যা পূব ডক গণসাংদযাগ সিা করা এবাং জমরপ কাদজর অমনিি সম্পমকডত 

অমিদযাগ তেন্ত কমরিা দ্রুত প্রমতকাদরর ব্যবস্থা করা। 

(৮) রসদেলদিন্ট অমিসার কর্তডক ন্যস্ত রয রকান োমিত্ব। 

(৯) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন। 

 

 

 

সের সহকারী রসদেলদিন্ট অমিসার 

(১) রসদেলদিন্ট অমিসার কর্তডক অমপ ডত ক্ষিতা বদল আিন ও ব্যিন কি ডকতডার োমিত্ব পালন। 

(২) জমরদপরজন্য আবশ্যকীি লমজমষ্টক সাংগ্রহ ও মিল্ড অমিদসর চামহো অনুযািী সরবরাদহর ব্যবস্থা করা। 

(৩) অমিস কি ডচারী প্রদিাজন সম্পদকড অবমহত করা ও রসদেলদিন্ট ও চাজড অমিসাদরর মনদে ডশ রিাতাদবক 

কি ডচারীদের বেলী করা। 
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(৪) রিৌসুিী কি ডচারীদের বাছাই ও মনদিাগ করার ব্যবস্থা। 

(৫) কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি মরদপাে ড সাংরক্ষণ এবাং সের অমিদসর কি ডচারীদের বামষ ডক রগাপনীি মরদপাে ড 

মলখা। 

(৬) কি ডচারীদের মবরুদে শঙ্কলা িাংগজমনত অপরাদির জন্য কায ডক্রি শুরু করা। 

(৭) কি ডচারীদের বামষ ডক রবতন বৃমে েক্ষতাসীিা অমতক্রি পদোন্নমত রকস প্রদসস করা। 

(৮) িাঠ পয ডাদির অমিস হদত মবমিন্ন স্তদরর অগ্রগমতর মববরণ সাংগ্রহ করা ও উহা সাংকলন কদর অমিেপ্তদর রপ্ররদণর 

ব্যবস্থা করা। 

(৯) সরকারী যানবাহন সচল রাখার ব্যবস্থা এবাং অমিস সরঞ্জাি সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

(১০) রসদেলদিন্ট অমিসার কর্তডক ন্যস্ত রয রকান োমিত্ব। 

(১১) মনিমিত শাখা পমরেশ ডন। 

 

 

  

প্রদতযক কি ডকতডার মনিন্ত্রণািীন শাখা প্রমত িাদস একবার পমরেশ ডন কমরিা িহাপমরচালদকর মনকে প্রদিাজনীি 

প্রমতদবেন রপশ কমরদবন। পমরচালকগণ তাঁহার মনিন্ত্রণািীন কি ডকতডাদের সমহত প্রমতিাদসর প্রর্ি সপ্তাদহ একবার সিন্বি 

সবা কমরিা কাদজর অগ্রগমত পয ডাদলাচনা কমরদবন। কি ডকতডাগণ ঢাকার বামহদর সিদর যাইবার পূদব ড িহাপমরচালদকর মলমখত 

অনুদিােন গ্রহণ কমরদবন এবাং সির হইদত মিমরবার মতন মেদনর িদধ্য সির প্রমতদবেন িহাপমরচালদকর মনকে রপশ 

কমরদবন। 

 

 প্রচমলত মনিি অনুযািী রজানাল ও মেিারা রসদেলদিন্ট অমিসারগণ তাঁহাদের মনিন্ত্রণািীন এলাকাি/রজাদনর 

অিীনস্থ কি ডচারীগণদক সরকারী কাদজর স্বাদর্ ড এক র্ানা হইদত অন্য র্ানাি রপ্রষদণ বেলী কমরদত পাদরন। তদব আন্ত:রজলা 

বেলীর রক্ষদত্র িহাপমরচালদকর অনুদিােন অবশ্যই গ্রহণ কমরদত হইদব। এই প্রসদে অত্র অমিেপ্তদরর ২৬-০৫-১৯৯১ 

তামরদখর প্রামত. /৪/৮৩/৯০৪(১৬) নাং স্মারদকর প্রমত সাংমিষ্ট সকদলর দৃমষ্ট আকষ ডণ করা হইল। 

 

 এই আদেশ অমবলদে কায ডকর হইদব। 

 

 

 স্বাক্ষমরত/- 

 ৯/৪/২০০৮ 

 (রিাঃ িাহফুজুর রহিান) 

 িহাপমরচালক 

 

স্মারক নাং - সাংস্থাপন-১/১৬৬/৮৭/৪০০ / ১(৫০) তামরখ :- ১৩/৪/০৮ 

 

 অনুমলমপ অবগমত ও প্রদিাজনীি ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য রপ্রমরত হইল:- 

 

১। পমরচালক (সকল) ................................................................................. 

২। রসদেলদিন্ট অমিসার (সকল রজান) ............................................................ 
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৩। উপ-পমরচালক (সকল) ........................................................................... 

৪। রপ্রস অমিসার / চাজড অমিসার- ১/ চাজড অমিসার- ২ 

৫। সহকারী পমরচালক (জমরপ)। 

৬। প্রশাসমনক অমিসার। 

৭। প্রিান সহকারী/শাখা প্রোন (সকল) ............................................................. 

 

 

 স্বাক্ষমরত/- 

 ১০/০৪/০৮ 

 (িমনন্দ্র নার্ রাি) 

                                উপ-পমরচালক 

  রিান - ৯১১ ৪০৭৮ 

 


