পদসমূেহর দািয়তব্
(ক)

পদবী:
দািয়তব্বলী:

(5)

aথ র্ ম ণালেয়র 14-13-3116 তািরেখর aম/aিব/বয্ঃ িনঃ-2/িডিপ-2/3111/24 নং িবজ্ঞিপ্ত-েমাতােবক
িবভাগীয় ধান িহসােব দািয়তব্ পালনকরণ;
কয্ান্টনেমন্ট লয্ান্ডস eয্াডিমিনে শন রুলস,2৯48 eবং eকুiিজশন, কােষ্টািড eন্ড িরিলনকুiশেমন্ট রুল, 2৯55
েমাতােবক aিপর্ত যাবতীয় কয র্কর্ম িনরূপন/তত্তব্াবধায়নকরণ;
কয্ান্টনেমন্ট eয্াক্ট, 2৯35 েমাতােবক কয্ান্টনেমন্ট েবাড র্ সমূেহর শাসিনক িনয় ণ eবং তত্তব্াবধায়েকর
ৈনিমিত্তক ক্ষমতা পালনকরণ;
কয্ান্টনেমন্ট ে াপািট র্ রুল,2৯68 েমাতােবক aিপর্ত ক্ষমতা/িনয় ণ/তত্তব্াবধায়েকর দিয়তব্ পালনকরণ;

(6)

সকল eমio’র দপ্তর eবং কয্ান্টনেমন্ট েবােড র্র বােজট aনুেমাদন eবং আিথ র্ক ক্ষমতা পালনকরণ;

(7)

সরকার কতৃক
র্ aিপর্ত ক্ষমতা aনুযায়ী েরন্ট কে ালােরর দািয়তব্ পালনকরণ;

(8)

(৯)

2৯83 সােলর রা পিতর আেদশ নং 27 েমাতােবক কয্ান্টনেমেন্টর পিরতয্ক্ত সম্পিত্ত বয্বস্থাপনা পষ র্েদর
েচয়ারময্ােনর দািয়তব্ পালনকরণ;
কয্ান্টনেমন্ট সােভর্ন্টস রুল,2৯65 েমাতােবক কয্ান্টনেমন্ট েবােড র্র কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর শাসিনক ক্ষমতা
পালনকরণ;
সামিরক aিফসার আবািসক কল্প কিমিটর সদসয্ সিচেবর দািয়তব্ পালনকরণ;

(21)

নীিত িনধ র্ারেণ শাসিনক ম ণালয়েক সহায়তা/পরামশর্ দানকরণ;

(22)

aিধদপ্তর o uহার aধীনস্থ দপ্তর সমূেহর সকল ে ণীর কমর্কতর্া/কমর্চারী, িশক্ষক/িশিক্ষকা িনেয়াগ, িশক্ষণ,
বদলী, পেদান্নিত, চাকুরী স্থায়ীকরণ, ছুিট, ভিবষয্ তহিবল uেত্তালন, েপনশন iতয্ািদ িবষেয় িবিধ েমাতােবক
েযাজয্ েক্ষে চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত দানকরণ;
সকল সামিরক ভূ-সম্পিত্ত শাসন দপ্তেরর ধান, কয্ান্টনেমন্ট েবাড র্ aিফস সমূেহর ধানসহ aিধদপ্তেরর সকল
থম o িদব্তীয় ে নীর কমর্কতর্ােদর সকল কার ছুিট মঞ্জুরকরণ;
কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর সম্পেকর্ শৃংখলা o আচরণ িবিধ eবং aনয্ানয্ িবিধমালার আেলােক িবভাগীয় মামলার
শুনানী, িবচারকায র্, েযাজয্ েক্ষে আপীেলর িসদ্ধান্ত দানকরণ;
সামিরক ভূিম o েসনািনবাস aিধদপ্তেরর পিরচালক, সামিরক ভূ-সম্পিত্ত শাসকগেণর বািষ র্ক েগাপনীয়
aনুেবদন দান eবং aিধদপ্তেরর aনয্ানয্ সকল 2ম ে ণীর কমর্কতর্া eবং কয্ান্টনেমন্ট eকিজিকuিটভ
aিফসারগেণর বািষ র্ক েগাপনীয় aনুেবদন িতসব্াক্ষরকরণ;
aিধদপ্তর, সামিরক ভূ-সম্পিত্ত শাসন দপ্তর eবং কয্ান্টনেমন্ট েবােড র্র 2ম ে ণীর কমর্কতর্া িনেয়াগ/পেদান্নিত
সংকর্ান্ত িবষেয় েযাজয্ েক্ষে িবিধ-িবধােনর আেলােক কিমিটর সভাপিতর দািয়তব্ পালনকরণ।

(2)
(3)
(4)

(9)

(23)
(24)
(25)
(26)
(খ)

মহাপিরচালক।

পদবী:
দািয়তব্বলী:

পিরচালক( শাসন o িশক্ষা)

(2)

বাৎসিরক শাসিনক িতেবদেনর দািয়তব্ পালনকরণ;

(3)

বাৎসিরক পিরদশর্ন o aিডট সংকর্ান্ত কায র্ািদর দািয়তব্ পালনকরণ;

(4)

িবভাগীয় তদন্ত কায র্ সম্পাদনকরণ;

(5)

কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর িটe/িডe িবেলর aনুেমাদন সংকর্ান্ত দিয়তব্ পালনকরণ;

(6)

েযাজয্ েক্ষে কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর ছুিটর aনুেমাদন দানকরণ;

(9)

aিধদপ্তেরর শাসন o িশক্ষা শাখার 2ম ে ণীর কমর্কতর্ােদর বািষ র্ক েগাপনীয় aনুেবদন দান eবং
aিধদপ্তর o সামিরক ভূ-সম্পিত্ত শাসন দপ্তেরর 3য় o 4য় ে ণীর কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর বািষ র্ক েগাপনীয়
aনুেবদন িতসব্াক্ষরকরণ;
aিধদপ্তর, সামিরক ভূ-সম্পিত্ত শাসন দপ্তর eবং কয্ান্টনেমন্ট েবােডরর্ 3য় o 4য় ে ণীর
কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর িনেয়াগ/পেদান্নিত সংকর্ান্ত িবষেয় েযাজয্ েক্ষে িবিধ-িবধােনর আেলােক কিমিটর
সভাপিতর দািয়তব্ পালনকরণ;
েপনশন/টাiমেস্কল/িসেলকশন েগর্ডেস্কল/েবতনেস্কল িনধ র্ারণ কিমিটর সভাপিতর দািয়তব্ পালনকরণ;

(৯)

চাকুরী স্থায়ীকরণ কিমিটর সভাপিতর দািয়তব্ পালনকরণ;

(21)

সকল িবভাগ/শাখার শাসিনক দািয়তব্ পালনকরণ;

(22)

স্কুল o কেলেজর িশক্ষকেদর িবভাগীয় তদন্ত কায র্ সম্পাদনকরণ;

(23)
(24)

স্কুল o কেলজ সমূেহর িশক্ষক/িশিক্ষকােদর িনেয়াগ, পেদান্নিত iতয্ািদ সংকর্ান্ত কিমিটর সভাপিতর দািয়তব্
পালনকরণ;
কয্ান্টনেমন্ট েবাডর্ পিরচািলত স্কুল o কেলেজর যাবতীয় কায র্ািদ সম্পাদনকরণ;

(25)

সকল কােজ মহাপিরচালকেক সহায়তাকরণ।

পদবী:
দািয়তব্বলী:

পিরচালক (ভূিম o uন্নয়ন)

(7)
(8)

(গ)

(2)

জিম aিধগর্হণ o বািড় ভাড়া সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালনকরণ;

(3)

িডoeiচeস সংকর্ান্ত সকল দািয়তব্ পালনকরণ;

(4)

মামলা সংকর্ান্ত সকল কায র্কর্ম সম্পাদনকরণ;

(5)

জিম, েদাকান, গাছপালা iতয্ািদর iজারা o িনলাম সংকর্ান্ত সকল দািয়তব্ পালনকরণ;

(6)

বািষ র্ক uন্নয়ন কেল্পর নকশা, াক্কলন o বয্েয়র aনুেমাদন সংকর্ান্ত কায র্ািদ দািয়তব্ পালনকরণ;

(7)

aিধদপ্তেরর ভূিম, আiন o uন্নয়ন শাখার 2ম ে ণীর কমর্কতর্ােদর বািষ র্ক েগাপনীয় aনুেবদন দান eবং
aিধদপ্তেরর ভূিম, আiন o uন্নয়ন শাখার 3য় o 4য় ে ণীর কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর বািষ র্ক েগাপনীয় aনুেবদন
িতসব্াক্ষরকরণ;
সকল কােজ মহাপিরচালকেক সহায়তাকরণ।

(8)
(ঘ)

পদবী:
দািয়তব্বলী:

uপপিরচালক ( শাসন o িশক্ষা)

(2)

বাৎসিরক শাসিনক িতেবদেনর দািয়তব্ পালনকরণ;

(3)

বাৎসিরক পিরদশর্ন o aিডেটর দািয়তব্ পালনকরণ;

(4)

কতৃপর্ েক্ষর িনেদ র্শ েমাতােবক িবভাগীয় তদন্ত কায র্ সম্পাদনকরণ;

(5)

িটe/িডe িবল aনুেমাদন সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালনকরণ;

(6)

কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর ছুিট দান সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালনকরণ;

(7)

কমর্কতর্া/কমর্চারী, িশক্ষক/িশিক্ষকােদর িনেয়াগ, বদলী, পেদান্নিত o চাকুরী স্থায়ীকরণ সংকর্ান্ত দািয়তব্
পালনকরণ;
েপনশন/টাiমেস্কল/িসেলকশন েগর্ডেস্কল/েবতনেস্কল িনধ র্ারণ সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালনকরণ;

(8)

(9)

িশক্ষক-িশিক্ষকােদর বািষ র্ক েগাপনীয় িতেবদন সংরক্ষণ;

(৯)

5থ র্ ে ণীর কমর্চারী িনেয়াগ/পেদান্নিত সংকর্ান্ত কিমিটর সভাপিতর দািয়তব্ পালনকরণ;

(21)

সকল িবভাগ/শাখার শাসিনক দািয়তব্ পালনকরণ;

(22)

কমর্কতর্া/কমর্চারী, িশক্ষক/িশিক্ষকােদর িবরুেদ্ধ িবভাগীয় মামলা সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালনকরণ;

(23)

aিধদপ্তেরর শাসন o িশক্ষা শাখার 3য় o 4য় ে ণীর কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর বািষ র্ক েগাপনীয় aনুেবদন
দানকরণ;
সকল কােজ পিরচালক( শাসন o িশক্ষা)-েক সহায়তাকরণ।

(24)
(ঙ)

পদবী:
দািয়তব্বলী:
(2)

জিম aিধগর্হণ/হস্তান্তর o বাড়ী ভাড়া সংকর্ান্ত যাবতীয় কায র্ািদর দািয়তব্ পালন করন;

(3)

িডoeiচeস সংকর্ান্ত যাবতীয় কায র্ািদর দািয়তব্ পালন করন;

(4)

মামলা-েমাকদ্দমা সংকর্ান্ত যাবতীয় কায র্ািদর দািয়তব্ পালন করন;

(5)

জিম iজারা o গাছ-পালাসহ িনলাম সংকর্ান্ত যাবতীয় কায র্ািদর দািয়তব্ পালন করন;

(6)

বািষ র্ক uন্নয়ন কেল্পর নকশা, াক্কলন o বয্েয়র aনুেমাদন সংকর্ান্ত যাবতীয় কায র্ািদর দািয়তব্ পালন করন;

(7)

aিধদপ্তেরর ভূিম o uন্নয়ন শাখার 3য় o 4য় ে ণীর কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর বািষ র্ক েগাপনীয় aনুেবদন দান
করন:
সকল কােজ পিরচালক(ভূিম o uন্নয়ন)-েক সহায়তা করন।

(8)
(চ)

uপপিরচালক (ভূিম o uন্নয়ন)

পদবী:
দািয়তব্বলী:

সামিরক ভূ-সম্পিত্ত শাসক

(2)

িসeলe(কয্ান্টনেমন্ট লয্ান্ড eয্াডিমিনে শন) রুলস,2৯48 েমাতােবক সরকােরর িতিনিধ িহেসেব সামিরক
জিম o সম্পিত্তর বয্বস্থাপনা, িনয় ণ o ে ণী িবনয্াস সম্পিকর্ত দািয়তব্ পালনকরণ;

(3)

eিসআর(eয্াকুiিজশন কােষ্টািড eন্ড িরিলনকুiশেমন্ট) রুলস,2৯55 েমাতােবক কায র্কর্ম পালনকরণ;

(4)

েসনা, েনৗ o িবমান বািহনীসহ আন্তঃবািহনীর aিফস o বাসস্থােনর জনয্ বাড়ী ভাড়াকরণ;

(5)

িবিভন্ন েসনািনবােস সামিরক পষ র্েদর সুপািরশ aনুযায়ী কায র্কর্ম গর্হণকরণ;

(6)

সামিরক aিফসার আবািসক কেল্প বরাদ্দকৃত প্লেটর iজারা দিলল সম্পাদন, খাজনা আদায়, দখল হস্তান্তর,
জিমর নামজারীকরণ, iতয্ািদ কায র্ািদ সম্পাদনকরণ;

(7)

সামিরক aিফসার আবািসক কেল্পর প্লেট িনিমর্ত বাড়ীসহ প্লট/ফ্লয্াট হস্তান্তর সংকর্ান্ত কায র্কর্ম
সম্পাদনকরণ;

(8)

সকল সামিরক o িতরক্ষা িবভাগীয় জিম েথেক uদ্ভূত মামলা-েমাকদ্দমা সরকারী আiনজীবীর সহায়তায়
েয়াজনীয় কায র্ািদকরণ;

(9)

সামিরক ভূ-সম্পিত্ত শাসন দপ্তেরর 2ম, 3য় o 4য় ে ণীর কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর বািষ র্ক েগাপনীয়
aনুেবদন দানকরণ;

(৯)

সামিরক জিমেত (e o িব ে ণী) িবদয্মান গাছপালা িনলাম সংকর্ান্ত কায র্কর্ম;

(21)

eবং ‘সাভূেস’ aিধদপ্তর হেত aিপর্ত কায র্ািদর দািয়তব্ পালনকরণ।

(ছ)

(জ)

(ঝ)

পদবী:
দািয়তব্বলী:

কয্ান্টনেমন্ট eকিজিকuিটভ aিফসার

(2)

কয্ান্টনেমন্ট েবােড র্র ধান িনব র্াহী কমর্কতর্া িহেসেব দািয়তব্ পালন করন;

(3)

কয্ান্টনেমন্ট eয্াক্ট,2৯35 েমাতােবক দািয়তব্ পালন eবং পদািধকার বেল কয্ান্টনেমন্ট েবােড র্র সিচব িহেসেব
দািয়তব্ পালন করন;

(4)

কয্ান্টনেমন্ট eকাuন্টস েকাড, 2৯66 েমাতােবক কয্ান্টনেমন্ট ফান্ড িনয় ণ o তদারিক করন;

(5)

কয্ান্টনেমন্ট eর থম ে ণীর eকিজিকিটভ ময্ািজে ট িহেসেব দািয়তব্ পালন করন;

(6)

পিরতয্ক্ত সম্পিত্ত বয্বস্থাপনা েবােড র্র সিচব িহেসেব দািয়তব্ পালন করন;

(7)

েঘািষত েসনািনবাস o বিধ র্ত eলাকায় সািব র্ক েপৗর কায র্ািদর দািয়তব্ পালন করন;

(8)

কয্ান্টনেমন্ট েবাড র্ o েবাড র্ িনয়ি ত স্কুল, কেলজ o হাসপাতােল িনেয়ািজত কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর বািষ র্ক
েগাপণীয় aনুেবদন দান;

(9)

কয্ান্টনেমন্ট সােভর্ন্টস রুলস 2৯65 েমাতােবক দািয়তব্ পালন;

(৯)

‘িস’ ে ণীর জিমেত িবদয্মান গাছপালা িনলাম সংকর্ান্ত কায র্কর্ম।

পদবী:
দািয়তব্বলী:

সহকারী পিরচালক( শাসন)

(2)

বাৎসিরক শাসিনক িতেবদেনর দািয়তব্ পালন করন;

(3)

বাৎসিরক পিরদশর্ন o aিডেটর দািয়তব্ পালন করন;

(4)

কতৃপর্ েক্ষর িনেদ র্শ েমাতােবক িবভাগীয় তদন্ত কায র্ সম্পাদন করন;

(5)

িটe/িডe িবল aনুেমাদন সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালন করন;

(6)

কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর ছুিট দান সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালন করন;

(7)

েপনশন/টাiমেস্কল/িসেলকশন েগর্ডেস্কল/েবতনেস্কল িনধ র্ারণ সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালন করন;

(8)

সকল িবভাগ/শাখার শাসিনক দািয়তব্ পালন করন;

(9)

কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর িবরুেদ্ধ িবভাগীয় মামলা সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালন করন;

(৯)

সকল কােজ uপপিরচালক( শাসন o িশক্ষা)-েক সহায়তা করন।

পদবী:
দািয়তব্বলী:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

সহকারী পিরচালক(িশক্ষা)
িশক্ষক/িশিক্ষকােদর িনেয়াগ/পেদান্নিত/বদলী েসস করন;
িশক্ষক-িশিক্ষকােদর চাকুির স্থায়ীকরণ সংকর্ান্ত কায র্ািদর দািয়তব্ পালন;
িশক্ষা িতষ্ঠান সমূেহর বiেয়র তািলকা ণয়ন o কাশ সংকর্ান্ত কায র্ািদর েসস করন;
বািষ র্ক িসেলবাস ণয়ন o কাশ সংকর্ান্ত কায র্ািদর েসস করন;
পরীক্ষা পদ্ধিত o পরীক্ষার সময়সূচী িনধ র্ারণ;
সকল কােজ uপপিরচালক( শাসন o িশক্ষা)-েক সহায়তা করন।

(ঞ)

পদবী:
দািয়তব্বলী:
(2)

সামিরক ভূ-সম্পিত্ত িনেয় uদ্ভুত েমাকদ্দমাসমূহ সরকারী আiনজীবীর সহায়তায় িনষ্পিত্ত করন;

(3)

সকল মামলার eস, eফ স্ত্ততকরণ eবং সংিশ্লষ্ট আদালেত বয্িক্তগতভােব uপিস্থত হেয় সরকাির
আiনজীবীেক জিমর মািলকানা সংকর্ান্ত তথয্ািদ সরবরাহ করন;
aিধদপ্তেরর aধীেন সকল িবভােগর সকল ধরেণর uদভুত মামলা(িবভাগীয় মামলাসহ) সংকর্ান্ত িবষেয়
চািহদা েমাতােবক আiনী মতামত/পরামশর্ দান করন;
মহাপিরচালক/পিরচালেকর েরন্ট কে ালার সংকর্ান্ত কায র্কর্েম সহায়তা করন;
আiন সংকর্ান্ত সকল কােজ uপপিরচালক(ভূিম o uন্নয়ন) o uপপিরচালক( শাসন o িশক্ষা)-েক সহায়তা
করন।

(4)
(5)
(6)
(ট)

পদবী:
দািয়তব্বলী:

সামিরক িবভােগর েয়াজেন জিম aিধগর্হণ/হস্তান্তর সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালন করন;

(3)

সামিরক aিফসার আবািসক কেল্পর প্লট বরাদ্দ সংকর্ান্ত যাবতীয় কায র্ািদ করন;

(4)

সামিরক aিফসার আবািসক কেল্পর প্লেট িনিমর্ত বাড়ীসহ প্লট/ফ্লয্াট হস্তান্তর সংকর্ান্ত কায র্কর্ম সম্পাদন
করন;
জিম iজারা eবং গাছ-পালা িনলাম সংকর্ান্ত কায র্কর্ম সম্পাদন করন;
েসনা, েনৗ o িবমান বািহনীসহ আন্তঃ বািহনীর aিফস o বাসস্থােনর জনয্ বাড়ী ভাড়া সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালন
করন;
ভূিম সংকর্ান্ত যাবতীয় কােজ uপপিরচালক(ভূিম o uন্নয়ন)-েক সহায়তা করন।

(7)

(ড)

সহকারী পিরচালক(ভূিম)

(2)

(5)
(6)

(ঠ)

সহকারী পিরচালক(আiন)

পদবী:
দািয়তব্বলী:

সহকারী েকৗশলী(িসিভল)

(2)

কয্ান্টনেমন্ট েবাডর্সমূেহর uন্নয়ন মূলক কায র্ািদ পিরদশর্ন o তদারকী করন;

(3)

িবিভন্ন কয্ান্টনেমন্ট েবােড র্র িনমর্াণ কােজর াক্কলন যাচাi, নকশা o বয্েয়র aনুেমাদন দান সংকর্ান্ত কাজ
করন;

(4)

িবিভন্ন uন্নয়ন কল্প সংকর্ান্ত যাবতীয় কােজ uপপিরচালক(ভূিম o uন্নয়ন)-েক সহেযািগতা করন।

পদবী:
দািয়তব্বলী:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

সহকারী সামিরক ভূ-সম্পিত্ত শাসক
বািহনী য় o আন্তঃ বািহনীর েয়াজেন বাড়ী ভাড়া করেণর যাবতীয় কাজ েসস করন;
িতরক্ষা বািহনী o আন্তঃ বািহনীর সািভর্েসর েয়াজেন জিম aিধগর্হেনর স্তাব ণয়েনর দািয়তব্ পালন
করন;
িবিভন্ন েসনািনবােস সামিরক বািহনীর সাiিটং েবােড র্ িতিনিধতব্ করন;
সামিরক aিফসার আবািসক কল্প সংকর্ান্ত কায র্াবলী সম্পাদন করন;
শাসিনক eবং মামলা-েমাকদ্দমা সংকর্ান্ত কায র্ািদর দািয়তব্ পালন করন;
জিম iজারা eবং গাছপালা িনলাম সংকর্ান্ত কায র্াবলী সম্পাদন করন;
সকল কােজ eমio-েক সহায়তা করন।

(ঢ)

পদবী:
দািয়তব্বলী:
(2)
(3)
(4)
(5)

(ণ)

(ত)

পদবী:
দািয়তব্বলী:

aিফস সহকারী-কাম-কিম্পuটার aপােরটরেদর কােজ কািরগির সহায়তা দান করন;
কিম্পuটােরর কািরগির কর্িটসমূহ িনরসন করন;
oেয়বসাiট ৈতরীর কাজ সম্পাদন করন;
সকল কমর্কতর্া কমর্চারীর তথয্ািদ eবং িতরক্ষা িবভাগীয় সম্পিত্তর তথয্ ডাটােবেজর আoতায় আনয়নকরন
eবং হালনাগাদ করন।
শাসিনক কমর্কতর্া

(2)

বাৎসিরক শাসিনক িতেবদন ে রণ সংকর্ান্ত কায র্ািদ েসস করন;

(3)

িবভাগীয় তদন্ত কায র্ সম্পাদেনর েসস করন;

(4)

কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর ছুিট দান সংকর্ান্ত কায র্ািদর েসস করন;

(5)

কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর িনেয়াগ/পেদান্নিত/বদলী সংকর্ান্ত কায র্ািদর েসস করন;

(6)

চাকুির স্থায়ীকরণ সংকর্ান্ত কায র্ািদর েসস করন;

(7)

সকল কােজ uপপিরচালক( শাসন o িশক্ষা) eবং সহকারী পিরচালক( শাসন o িশক্ষা)-েক সহায়তা করন।

পদবী:
দািয়তব্বলী:

uপসহকারী পিরচালক(ভূিম)

(2)

সামিরক িবভােগর েয়াজেন জিম aিধগর্হণ/হস্তান্তর সংকর্ান্ত কায র্ািদ েসস করন;

(3)

সামিরক aিফসার আবািসক কেল্পর প্লট বরাদ্দ সংকর্ান্ত যাবতীয় কায র্ািদ েসস করন;

(4)

িডoeiচeস eর প্লেট িনিমর্ত বাড়ীসহ প্লট/ফ্লয্াট হস্তান্তর সংকর্ান্ত কায র্কর্ম েসস করন;

(5)

জিম iজারা eবং গাছ-পালা িনলাম সংকর্ান্ত কায র্ািদ েসস করন;

(6)

েসনা, েনৗ o িবমান বািহনীসহ আন্তঃ বািহনীর aিফস o বাসস্থােনর জনয্ বাড়ী ভাড়া সংকর্ান্ত কায র্ািদ েসস
করন;
ভূিম সংকর্ান্ত যাবতীয় কােজ সহকারী পিরচালক(ভূিম)-েক সহায়তা করন।

(7)
(থ)

সহকারী ে াগর্ামার

পদবী:
দািয়তব্বলী:

িশক্ষা কমর্কতর্া

(2)

িশক্ষক/িশিক্ষকােদর িনেয়াগ/পেদান্নিত/বদলী েসস করন;

(3)

িশক্ষক-িশিক্ষকােদর চাকুির স্থায়ীকরণ সংকর্ান্ত কায র্ািদর দািয়তব্ পালন;

(4)

িশক্ষা িতষ্ঠান সমূেহর বiেয়র তািলকা ণয়ন o কাশ সংকর্ান্ত কায র্ািদর েসস করন;

(5)

বািষ র্ক িসেলবাস ণয়ন o কাশ সংকর্ান্ত কায র্ািদর েসস করন;

(6)

পরীক্ষা পদ্ধিত o পরীক্ষার সময়সূচী িনধ র্ারণ;

(7)

সকল কােজ সহকারী পিরচালক(িশক্ষা)-েক সহায়তা করন।

(দ)

পদবী:
দািয়তব্বলী:
(2)

সামিরক ভূ-সম্পিত্ত িনেয় uদ্ভুত েমাকদ্দমাসমূহ সরকারী আiনজীবীর সহায়তায় িনষ্পিত্ত করন;

(3)

(5)

সকল মামলার eস, eফ স্ত্ততকরণ eবং সংিশ্লষ্ট আদালেত বয্িক্তগতভােব uপিস্থত হেয় সরকাির
আiনজীবীেক জিমর মািলকানা সংকর্ান্ত তথয্ািদ সরবরাহ করন;
aিধদপ্তেরর aধীেন সকল িবভােগর সকল ধরেণর uদভুত মামলা(িবভাগীয় মামলাসহ) সংকর্ান্ত িবষেয়
চািহদা েমাতােবক আiনী মতামত/পরামশর্ দান সংকর্ান্ত কায র্কর্ম;
মহা পিরচালক/পিরচালেকর েরন্ট কে ালার সংকর্ান্ত কায র্কর্েম সহায়তা করন;

(6)

আiন সংকর্ান্ত সকল কােজ uপপিরচালক(ভূিম o uন্নয়ন) o সহকারী পিরচালক(আiন)-েক সহায়তা করন।

(4)

(ধ)

পদবী:
দািয়তব্বলী:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(ন)

(প)

আiন কমর্কতর্া

পদবী:
দািয়তব্বলী:

সাবিডিভশনাল aিফসার
বািহনী য় o আন্তঃ বািহনীর েয়াজেন বাড়ী ভাড়া করেণর যাবতীয় কাজ েসস করন;
িতরক্ষা বািহনী o আন্তঃ বািহনীর সািভর্েসর েয়াজেন জিম aিধগর্হেনর স্তাব ণয়েনর দািয়তব্ পালন
করন;
িবিভন্ন েসনািনবােস সামিরক বািহনীর সাiিটং েবােড র্ িতিনিধতব্ করন;
সামিরক aিফসার আবািসক কল্প সংকর্ান্ত কায র্াবলী সম্পাদন করন;
মামলা-েমাকদ্দমা সংকর্ান্ত কায র্ািদর দািয়তব্ পালন করন;
জিম iজারা o গাছপালা িনলাম সংকর্ান্ত কায র্াবলী েসস করন;
সকল কােজ eমio eবং eeমio-েক সহায়তা করন।
uপসহকারী েকৗশলী(িসিভল)

(2)

কয্ান্টনেমন্ট েবাডর্সমূেহর uন্নয়ন মূলক কায র্ািদ তদারকী করন;

(3)
(4)

িবিভন্ন কয্ান্টনেমন্ট েবােড র্র িনমর্াণ কােজর াক্কলন যাচাi, নকশা o বয্েয়র aনুেমাদন দান সংকর্ান্ত
কায র্ািদ েসস করন;
েয়াজেন uন্নয়ন কেল্পর খসড়া নকশা o াক্কলন স্ত্তত করন;

(5)

িবিভন্ন uন্নয়ন কল্প সংকর্ান্ত যাবতীয় কােজ সহকারী েকৗশলী(িসিভল)-েক সহায়তা করন।

পদবী:
দািয়তব্বলী:

িহসাবরক্ষণ কমর্কতর্া

(2)

বাৎসিরক পিরদশর্ন o aিডট eর দািয়তব্ পালন করন;

(3)

িটe/িডe িবল aনুেমাদন সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালন করন;

(4)

েপনশন/টাiমেস্কল/িসেলকশন েগর্ডেস্কল/েবতনেস্কল িনধ র্ারণ সংকর্ান্ত দািয়তব্ পালন করন;

(5)

বাৎসিরক বােজট ণয়ন, আয়-বয্েয়র িহসাব িববরণী ণয়ন সংকর্ান্ত কায র্ািদর দািয়তব্ পালন করন;

(6)

সকল কােজ uপপিরচালক( শাসন o িশক্ষা) o সহকারী পিরচালক( শাসন)-েক সহায়তা করন।

