anিবভাগgেলার aধীেন শাখা/aিধশাখাসমূেহর কাযর্বNন িনmrপ:
(ক) aিতিরk সিচব (pশাসন):
শাখা-১, শাখা/aিধশাখা-২, শাখা-৩, শাখা-৪, শাখা/aিধশাখা-৫, শাখা/aিধশাখা-৬, শাখা-৭,
শাখা-১৩, শাখা-১৮, শাখা-২৩ (িহসাব শাখা);

(খ) aিতিরk সিচব (িবp):
শাখা-৯, শাখা-১০, শাখা-১১, শাখা-১২, শাখা-১৫, শাখা-২৪ (কিmuটার সল), শাখা-২৫
(বােয়ােটেনালিজ সল);

(গ)

aিতিরk সিচব (িবpu):
শাখা-১৯, শাখা-২০, শাখা-২১, শাখা-২২;

(ঘ)

যুgসিচব (পািব):
শাখা-৮, শাখা-১৪, শাখা-১৬, শাখা-১৭

aিধশাখা/শাখা
শাখা-১

কাযর্াবলী
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)
(১২)
(১৩)
(১৪)
(১৫)
(১৬)
(১৭)

িবjান o pযুিk মntণালেয়র কমর্কতর্া/কমর্চারীবৃেnর সংsাপন সংkাn িবষয়ািদ;
মntণালয়- eর গেজেটড eবং নন- গেজেটড পদ সৃজন, সংরkণ o শূn পদ পূরণ সংkাn যাবতীয়
কাযর্kম;
গেজেটড eবং নন- গেজেটড কমর্কতর্া/কমর্চারীবৃেnর ছুিট, কল াণ iত ািদ সংkাn িবষয়ািদ;
মntণালেয়র নন- গেজেটড কমর্কতর্া/কমর্চারীবৃেnর বদলী;
মntণালেয়র কমর্কতর্া/কমর্চারীবৃেnর শৃ লাজিনত িবষয়ািদ;
িবেদেশ চাkরী সংkাn জনpশাসন মntণালেয়র িবjিp pিkয়াকরণ;
rলস aব িবজেনস পিরবতর্ন/পিরবধর্ন সংkাn িবষয়ািদ;
মntণালেয়র সংগঠন o সর াম তািলকা (িট o e ড i) pণয়ন/পিরবতর্ন/পিরবধর্ন সংkাn িবষয়ািদ;
grtপূণর্ সরকারী আেদশ/পিরপt sারক iত ািদর anিলিপ agায়ণ/িবতরণ;
কমর্কতর্া কমর্চারীেদর পনশন সংkাn সকল কাযর্kম;
মntণালেয়র কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর মেধ কমর্ব টন;
িবjান o pযুিk মntণালেয়র নন- গেজটড কমর্কতর্া/কমর্চারীবৃেnর বািষর্ক গাপনীয় anেবদন/
চাkরীর রকডর্ সংরkণ সংkাn;
র্ গিঠত কিমিটর জn pিতিনিধ মেনানয়ন সংkাn কাযর্ািদ;
িবিভn মntণালয়/িবভাগ কতৃক
ছুিটর িহসাব সংি কমর্চারীগেণর চাkরী বিহেত িলিপবdকরণ;
মntণালেয়র anাn শাখার সােথ সmিকর্ত নয় eমন সকল কাযর্ািদ;
মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতর্পk কতৃক
র্ aিপর্ত anাn কাযর্াবলী।

aিধশাখা-২

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)

শাখা-৩

(১০)
(১১)
(১২)
(১৩)
(১৪)

মntণালেয়র বােজট pstতকরণ সংkাn কাযর্াবলী (annয়ন);
মntণালেয়র আoতাধীন সংsাসমূেহর বােজট pstতকরণ o anেমাদন সংkাn কাযর্াবলী (annয়ন);
মntণালেয়র সকল শাখার রাজs বােজট সংি ম ুরীপt sাkর সংkাn কাযর্াবলী;
মntণালয় eবং আoতাধীন সংsাসমূেহর রাজs বােজেট বরাdকৃত aেথর্র িবভাজন জারী o aথর্
aবমুkকরেণর জn ম ুরীপt জারী সংkাn কাযর্াবলী;
মntণালেয়র রাজs বােজেট বরাdকৃত aথর্ হেত aব িয়ত aেথর্র সমপর্ণ সংkাn কাযর্াবলী;
মntণালেয়র আoতাধীন সংsাসমূেহর রাজs বােজেট বরাdকৃত aথর্ হেত aব িয়ত aেথর্র সমপর্ণ
সংkাn কাযর্াবলী;
মntণালয় eবং আoতাধীন সংsাসমূেহর রাজs বােজেট বরাdকৃত aেথর্র aিডট আপিt সংkাn
যাগােযাগ o িন িtকরণ সংkাn কাযর্াবলী;
মাননীয় aথর্মntীর বােজট বkৃতায় anভুির্ kকরেণর জn মntণালয় o আoতাধীন সংsাসমূেহর বােজট
সmিকর্ত grtপূণর্ তথ ািদ pরণ;
মntণালেয়র aিডট আপিt িনsিtর লেk bডশীট জবােবর uপর মntণালেয়র মnব pstতকরণসহ
যাবতীয় কাজ সmাদন;
িtপkীয় aিডট কিমিটর সভা আহবান o কাযর্িববরণী pstতকরণসহ সংি কাযর্াবলী;
সংসেদ সরকারী িহসাব সmিকর্ত sায়ী কিমিটর aিডট সংkাn যাবতীয় কাযর্kম;
বািষর্ক কমর্সmাদন চুিk (eিপe) সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত anাn কাযর্াবলী।

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)

মntণালেয়র িবিভn aিফস-সর াম, আসবাবপt, সংবাদপt o সামিয়কী iত ািদ kয়/সংgহ/সংরkণ;
মntণালেয়র সর াম তািলকা pণয়ন/পিরবতর্ন/পিরবধর্ন সংkাn িবষয়ািদ;
যানবাহেনর jালানী সংgহ o মূল পিরেশাধ;
ফরম, শনারী dব , টাiপরাiটার iত ািদ kয়/সংgহ/সংরkণ;
ফেটাকিপয়ার, কিmuটার, িp টার, ফ াk, রি জােরটর iত ািদ kয়/সংgহ/সংরkণ চালনা;
পিরবহন o pেটাকল সংkাn কাযর্াবলী;
মntণালেয়র কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর জn aিফেসর sান সংkলান, কk বরাd, aিফস sানাnর iত ািদ;
মntণালেয়র কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর সিচবালেয় pেবেশর জn pেবশপt pদােনর ব বsা;
আবািসক o দাpিরক টিলেফান সংেযাগ o িবল পিরেশাধ সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)

শাখা-৪

জাতীয় সংসদ সmিকর্ত যাবতীয় িবষয়ািদ;
মিntপিরষেদর িসdাn বাsবায়ন সংkাn;
িবjান o pযুিk মntণালেয়র o মিntপিরষদ সংি anাn সকল কাযর্াবলীর মািসক o বািষর্ক
pিতেবদন pণয়ন o সংি সকল sােন pরণ;
সমnয় সভা সংkাn যাবতীয় কাযর্ািদ;
aথর্ৈনিতক সমীkা pণয়ন;
মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত anাn কাযর্াবলী।

(১০)
(১১)
(১২)
(১৩)
(১৪)
(১৫)
(১৬)
(১৭)
(১৮)
(১৯)
(২০)
(২১)
(২২)
(২৩)
aিধশাখা-৫

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)

aিধশাখা-৬

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

পt pািp o িবিল;
মntণালেয় anি ত সভা/ সিমনার/সেmলন iত ািদর ব বsাপনা o আপ ায়ন;
মntণালেয়র িবিভn কেkর eবং যাবতীয় aিফস সর ােমর রkণােবkণ, মরামত eবং aেকেজা
মালামাল িবkয় সংkাn যাতীয় কাযর্াবলী;
মntণালেয়র কমর্চারীেদর জn বাসা বরাd সংkাn;
লাiেbরী পিরচালনা সংkাn ;
৩য় o ৪থর্ ণীর কমর্চারীেদর aিতিরk খাটুিন, যাতায়াত ভাতা সংkাn;
৪থর্ ণীর কমর্চারীেদর পাশাক, ছাতা, জুতা সরবরাহ সংkাn কাযর্াবলী;
মntণালেয়র pত k তtাবধােন পিরচািলত (রাজs খােতর) যানবাহনসমূহ রkণােবkণ o মরামত
সংkাn;
িবd ৎ, পািন o পির ার পির nতা কােজর জn িপ ডিbu িড-র সােথ সাবর্kিণক যাগােযাগ;
মntণালেয়র িবd ৎ, পািন ভূিমকর পিরেশােধর িবষেয় যাবতীয় কাযর্kম;
কমর্কতর্া/কমর্চারী কল াণ Tাs সংkাn কাযর্াবলী;
মntণালেয়র িনরাপtা সংkাn কাযর্াবলী;
মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত িবিবধ কাযর্াবলী।
বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষেদর সংsাপন, pশাসিনক, আiন o িবিধ সংkাn যাবতীয়
কাযর্াবলী;
uিlিখত সংsার কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর পদ সৃজন, সংরkণ, sায়ীকরণ o শূn পেদ িনেয়াগ সংkাn
কাযর্াবলী;
সংsার কমর্কতর্ােদর (pেযাজ kেt) বিহঃ বাংলােদশ o িশkা ছুিট eবং u িশkার জn pষণ
সংkাn কাযর্াবলী;
িবিসeসআiআর eর pকেl কমর্রত কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর রাজs খােত sানাnর সংkাn কাযর্kম;
িবিসeসআiআর-eর T O & E পিরবতর্ন সংkাn কাযর্kম;
সংsার জিমজমা সংkাn কাযর্kম;
সংsার শৃংখলাজিনত, কাটর্ কস eবং anাn মামলা সংkাn িবষয়াবলী;
pকl ব তীত নতুন o নবায়নেযাগ jালানী সংkাn কাযর্াবলী;
মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃর্ক aিপর্ত শাখা সংি an য কান দািয়t।
বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশেনর সংsাপন, pশাসিনক, আiন o িবিধ সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশেনর চয়ারম ান, সদs aথর্ uপেদ া, সিচব পেদ িনেয়াগ সংkাn
কাযর্াবলী;
uিlিখত সংsার শৃংখলাজিনত িবষয়ািদ, কাটর্ কস eবং anাn মামলা সংkাn িবষয়াবলী ;
uিlিখত সংsার কমর্কতর্া o কমর্চারীবৃেnর পদ সৃজন o pকেlর জনবল রাজs খােত sানাnর o
সংরkণ;
সংsার কমর্কতর্ােদর (pেযাজ kেt) বিহঃবাংলােদশ o িশkা ছুিট eবং u িশkার জn pষণ
সংkাn কাযর্াবলী;
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization (CTBTO);

শাখা-৭

(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)
(১২)

সকল পরমাণু িচিকৎসা কেndর pশাসিনক o আিথর্ক কাযর্াবলী;
বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশেনর িট o e ড i সংেশাধন বা পিরবতর্ন সংkাn কাযর্kম;
বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশেনর আবািসক টিলেফান ব িkগতকরণ সংkাn;
তদn o পিরদশর্ন সংkাn কাযর্ািদ;
মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃর্ক aিপর্ত anাn কাযর্ািদ।

(১)

বাংলােদশ জাতীয় িবjান o কািরগির তথ সংgহ o িবতরণ কnd (ব nডক) eর সংsাপন,
pশাসিনক, আiন o িবিধ সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর সংsাপন, pশাসিনক, আiন o িবিধ সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
uভয় সংsার কমর্কতর্ােদর (pেযাজ kেt) বিহঃ বাংলােদশ o িশkা ছুিট eবং u িশkার জn
pষণ সংkাn কাযর্াবলী;
ব nডক o জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর pকেl কমর্রত কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর রাজs খােত
sানাnর সংkাn কাযর্kম;
ব nডক o জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর -eর T O & E পিরবতর্ন সংkাn কাযর্kম;
uভয় সংsার জিমজমা সংkাn কাযর্kম;
uভয় সংsার শৃংখলাজিনত, কাটর্ কস eবং anাn মামলা সংkাn িবষয়াবলী;
জাতীয় িবjান o pযুিk সpাহ uদযাপন সংkাn কাযর্াবলী;
িবjান o unয়ন সmিকর্ত যাবতীয় কাযর্াবলী;
মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃর্ক aিপর্ত an য কান দািয়t।

(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)
শাখা-৮

(৫)
(৬)
(৭)
(৮)

nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ শীষর্ক pকেlর মntণালয় সংি যাবতীয় কাযর্kম,aথর্
িবেমাচন, pাসি ক সরকারী আেদশ জারীকরণ;
জাতীয় িবjান o pযুিk জাdঘেরর বাsবায়নাধীন eবং বাsবায়েনর জn pিkয়াধীন unয়ন
pকlসমূহ anেমাদেনর জn pিkয়াকরণ,pকlসমূেহর িকিsoয়ারী aথর্ িবেবাচন সংkাn
কাযর্াবলী;
িবjান eবং তথ o যাগােযাগ pযুিk িবষয়ক ব বnু ফেলাশীপ pাgাম’’ শীষর্ক pকেlর
মntণালয় সংি যাবতীয় কাযর্াবলী;
শাখা সংি pকlসমূেহর aিডট সংkাn যাগােযাগ o িন িtকরেণ aিডট শাখায় তথ /জবাব
iত ািদ pরণ সংkাn কাযর্াবলী;
বােজট o aিডট শাখােক aবিহত রেখ unয়ন pকেlর aথর্ aবমুিk সংkাn কাযর্াবলী;
বাsবায়নাধীন pকেlর agগিত সেরজিমেন পিরদশর্ন o মতামতসহ pিতেবদন pণয়ন;
শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।

(১)
(২)
(৩)

িবjান o pযুিkর জn িবেশষ anদান সংkাn কাযর্াবলী;
িবjান o pযুিk মntণালেয়র িবেশষj dারা সংি পরামশর্ক কিমিট গঠন সংkাn কাযর্াবলী;
িবেশষ anদান সংkাn pকেlর মূল ায়ণ, পিরবীkণ eবং আভ nরীণ aিডট সmn কের pিত বৎসর

(১)
(২)

(৩)
(৪)

aিধশাখা-৯

aিধশাখা-১০

(৪)

িরেপাটর্ pণয়ন;
িবেশষ anদান pকেlর aথর্ ম র
ু ীসহ aিডট আপিt/িন িt aিডট দpেরর জবাব pstতসহ যাবতীয়
কাযর্kম সmn কের চূড়াn যাগােযাগ o িন িtর জn শাখা- ৩- e pরণ;

(৫)

মntণালেয়র রাজs বােজট বিহভূত
র্ শাখা সংি

(৬)

কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।

(১)

জািতসংেঘর aধীন সংsাসমূহ যমন-iueনিডিপ, iuেনেsা, eসকাপ iত ািদ সংsার সংেগ
যাগােযাগ o eতদসংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
িবjান o pযুিk সmিকর্ত জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর িসdাnসমূহ বাsবায়ন;
জাটিনরেপk দশসমূেহর সােথ সংি িবjান o pযুিk সংkাn কাযর্াবলী;
Global Learning and Observation to Benefit the Environment (GLOBE) pাgাম সmিকর্ত
সমnয় কাজ;
থাডর্oয়াlর্ eকােডমী aব সােয়n সংkাn কাযর্ািদ;
OECD সংkাn কাযর্াবলী;
eনিসeসিট পিলিসসহ িবিভn মntণালয়/িবভাগ হেত pাp পিলিসর uপর মতামত pদান সংkাn
কাযর্াবলী;
জাতীয় িবjান o pযুিk পিরষদ (eনিসeসিট) o জাতীয় িবjান o pযুিk পিরষেদর িনবর্াহী কিমিটর
সকল কাযর্াবলী;
eশীয় o pশাn মহাসাগিরয় a েলর pযুিk sাপন কেndর (APCTT) pযুিk সংkাn কাযর্াবলী;
IOR-ARC সংkাn কাযর্াবলী;
আnজর্ািতক pিত ােনর চাঁদা পিরেশাধ সংkাn কাযর্াবলী;
শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।

(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)
(১২)
(১৩)
aিধশাখা-১১

(১)
(২)
(৩)

(৪)
(৫)
(৬)
(৭)

(৮)

আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;

জািতসংঘ বিহভূত
র্ আnজর্ািতক সংsা যমন-িসeমিস, কমসেটক, কমেসটস-eর িবjান o pযুিk
সংkাn কাযর্াবলী;
iিস-র িবjান o pযুিk সংkাn কাযর্াবলী;
CPTM (Commonwealth Partnership for Technology Management) eবং কমনoেয়লথ
হডস aব গভনর্েম টস িরিজonাল িমিটং eবং a ােসািসেয়শন ফর সােয়n কা-aপােরশন, iন
eিশয়া সmিকর্ত কাযর্ািদ;
িবjান o pযুিk িবষয়ক যাবতীয় িdপািkক চুিk সmাদন, বাsবায়ন o নবায়ন সংkাn কাযর্াবলী;
িd-পািkক চুিk eবং জািতসংঘ বিহভুর্ত সংsাসমূেহর আoতায় দেশ সভা, সেmলন, সিমনার,
কমর্শালা iত ািদ আেয়াজন eবং pিতিনিধ/pিতিনিধদল pরণ;
িdপািkক চুিkর আoতায় িবিভn িশkা সফর iত ািদ সmিকর্ত কাযর্ািদ;
মািকর্ন যুkরােTর সে িdপািkক সmকর্ িবষয়ক কাযর্াবলী যমনঃ
(ক) National Science Foundation (NSF), USA-eর সে সহেযািগতা
(খ) Cooperation Monitoring Centre (CMC), USA- eর সে সহেযািগতা
(গ) JOBS (USAID)-সংkাn সমnয় কাজ
সমেঝাতা sারক সংkাn কাযর্ািদ;

(৯)
(১০)
(১১)
(১২)
(১৩)
(১৪)
শাখা-১২

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)

শাখা-১৩

(১)
(২)
(৩)
(৪)

শাখা-১৪

(১)

(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
aিধশাখা-১৫

(১)
(২)
(৩)
(৪)

Development AID সংkাn কাযর্ািদ;
WTO eর কাযর্াবলী ;
বাংলােদশ-ভারত-মায়ানমার- ীলংকা-থাiল া ড iকনিমক স টার, িবমসেটক সংkাn কাযর্ািদ;
সাকর্ িবষয়ক যাবতীয় কাযর্াবলী যথা:- িবjান o pযুিk িবষয়ক সাকর্ টকিনক াল কিমিটর সভা o
সাকর্ সংkাn িবিভn সিমনার, কমর্শালা, pিশkণ, সেmলেনর sপািরশসমূেহর বাsবায়ন;
মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃর্ক aিপর্ত an য কান দািয়t।
রাজs খাত হেত বরাdকৃত anদান বসরকাির িবjানেসবী সংsা/pিত ানসমূহ eর মেধ িবতরণ;
আেসর্িনক দূষণ সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
জাতীয় িবjান o pযুিk (eন, eস, িট,) ফেলািশপ কমর্সিূ চ সmিকর্ত যাবতীয় কাযর্াবলী;
িবjান o pযুিkর kেt udাবনমূলক গেবষণা o unয়ন pকেl (আর e া ড িড) anদান pদান
সmিকর্ত কাযর্াবলী o anেমাদনকৃত pকl psাবকেদর কাযর্kম পযর্ােলাচনা, পিরবীkণ o মূল ায়ণ;
লাগসi pযুিk সংkাn সিমনার/pদশর্নীর আেয়াজন;
শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o.জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত য কান দািয়t।
মntণালেয়র
o
আoতাধীন
সংsাসমূেহর
কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর
pিশkণ/সভা/ সিমনার/oয়াকর্সেপ মেনানয়ন সংkাn কাযর্kম o িজ.o জারীকরণ;
মntণালেয়র কমর্কতর্া/কমর্চারীবৃেnর aভ nরীণ pিশkেণর কাযর্kম gহণ o তথ সংরkণ;
মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।

বেদিশক

বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন (বাপশক) কতৃক
র্ বাsবায়নাধীন eবং বাsবায়েনর জn pিkয়াধীন
unয়ন
pকlসমূহ anেমাদেনর জn pিkয়াকরণ,বাsবায়নসহ িকিsoয়ারী aথর্ িবেমাচন সংkাn কাযর্াবলী;
বাsবায়নাধীন pকেlর agগিত সেরজিমেন পিরদশর্ন o মতামতসহ pিতেবদন pণয়ন;
বােজট o aিডট শাখােক aবিহত রেখ unয়ন pকেlর aথর্ aবমুিk সংkাn কাযর্াবলী;
pকl সাহায সংgেহর িনিমt দাতােদর সােথ সংেযাগ রkার জn pেয়াজনীয় কাযর্াবলী;
unয়ন pকেlর aিডট আপিt/িন িt aিডট দpেরর জবাব pstতসহ যাবতীয় কাযর্kম সmn কের
চূড়াn যাগােযাগ o িন িtর জn aিডট শাখায় pরণ;
শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।
বাংলােদশ ব বnু শখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার eর সংsাপন, pশাসিনক, আiন o িবিধ
সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
nাশনাল iনিsিটuট aব বােয়ােটকেনালিজ eর সংsাপন, pশাসিনক, আiন o িবিধ সংkাn
যাবতীয় কাযর্াবলী;
uভয় সংsার কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর পদ সৃজন, সংরkণ, sায়ীকরণ o n পেদ িনেয়াগ সংkাn
কাযর্াবলী;
uভয় সংsার কমর্কতর্ােদর (pেযাজ kেt) বিহঃবাংলােদশ o িশkা ছুিট eবং u িশkার জn pষণ

সংkাn সকল কাযর্াবলী;
(৫)
uভয় সংsার pকেl কমর্রত কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর রাজs খােত sানাnর সংkাn কাযর্kম;
(৬)
uভয় সংsার T O & E পিরবতর্ন সংkাn কাযর্kম;
(৭)
uভয় সংsার জিমজমা সংkাn কাযর্kম;
(৮)
uভয় সংsার শৃংখলাজিনত, কাটর্ কস eবং anাn মামলা সংkাn িবষয়াবলী;
(৯)
NIIC eর সংsাপন o pশাসিনক কাযর্kম;
(১০) মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
(১১) কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।
শাখা-১৬

িবjান o pযুিk মntণালেয়র aধীনs িবিভn সংsার মাধ েম বাsবায়নাধীন unয়ন pকlসমূেহর
মািসক agগিত পযর্ােলাচনা সভা সংkাn কাযর্াবলী;
(২)
unয়ন pকেlর agগিত তথ ািদ আieমiিড, পিরকlনা কিমশন o aথর্িবভােগ pরণ সংkাn
কাযর্াবলী;
(৩) িবjান o pযুিk মntণালেয়র সকল unয়ন pকlসমূেহর আেলােক বািষর্ক unয়ন কমর্সচূ ী eবং
সংেশািধত বািষর্ক unয়ন কমর্সূচীর জn psাব পিরকlনা কিমশেন pরণ সmিকর্ত কাজ;
(৪)
MTBF- সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
(৫)
ব বnু শখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার, বাংলােদশ পরমাণু শিk গেবষণা aথিরিট, জাতীয় সমুd
গেবষণা iনিsিটuট, BIRDEM eর pকlসমূহ eবং eনিজo সংkাn কাযর্kম;
(৬)
বােজট o aিডট শাখােক aবিহত রেখ unয়ন pকেlর aথর্ aবমুিk সংkাn কাযর্াবলী;
(৭)
বাsবায়নাধীন pকেlর agগিত সেরজিমেন পিরদশর্ন o মতামতসহ pিতেবদন pণয়ন;
(৮)
unয়ন pকেlর aিডট আপিt/িন িt aিডট দpেরর জবাব pstতসহ যাবতীয় কাযর্kম সmn কের
চূড়াn যাগােযাগ o িন িtর জn aিডট শাখায় pরণ;
শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
(৯)
(১০) কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।

শাখা-১৭

(১)

(১)

(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
শাখা-১৮

(১)
(২)
(৩)

িবjান o pযুিk মntণালেয়র aধীনs সংsা িবিসeসআiআর o ব াnডক eর বাsবায়নাধীন eবং
বাsবায়েনর জn pিkয়াধীন unয়ন pকlসমূহ anেমাদেনর জn pিkয়াকরণ,pকlসমূেহর
িকিsoয়ারী aথর্ িবেমাচন সংkাn কাযর্াবলী;
বাsবায়নাধীন pকেlর agগিত সেরজিমেন পিরদশর্ন o মতামতসহ pিতেবদন pণয়ন;
বােজট o aিডট শাখােক aবিহত রেখ unয়ন pকেlর aথর্ aবমুিk সংkাn কাযর্াবলী;
unয়ন pকেlর aিডট আপিt/িন িt aিডট দpেরর জবাব pstতসহ যাবতীয় কাযর্kম সmn কের
চূড়াn যাগােযাগ o িন িtর জn aিডট শাখায় pরণ;
শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o.জারীকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।
সমূd গেবষণা iনিsিটuেটর সংsাপন, pশাসিনক, আiন o িবিধ সংkাn কাযর্াবলী;
uিlিখত iনিsিটuেটর কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর পদ সৃজন, সংরkণ, sায়ীকরণ o শূn পেদ িনেয়াগ
সংkাn কাযর্াবলী;
iনিsিটuেটর কমর্কতর্ােদর (pেযাজ kেt) বিহঃ বাংলােদশ o িশkা ছুিট eবং u িশkার জn
pষণ সংkাn কাযর্াবলী;

(৪)
iনিsিটuেটর pকেl কমর্রত কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর রাজs খােত sানাnর সংkাn কাযর্kম;
(৫)
iনিsিটuেটর T O & E পিরবতর্ন সংkাn কাযর্kম;
(৬)
iনিsিটuেটর জিমজমা সংkাn কাযর্kম;
(৭)
iনিsিটuেটর শৃংখলাজিনত, কাটর্ কস eবং anাn মামলা সংkাn িবষয়াবলী;
(৮)
িবjান o pযুিk িবষয়ক aভ nরীণ o আnজর্ািতক পুরsার সংkাn িবষয়ািদ;
(৯)
মntণালেয়র বাংলা ভাষা বাsবায়ন সংkাn কাযর্াবলী;
(১০) Women In Development (WID) সংkাn কাযর্াবলী;
(১১)
িবjান o pযুিk িবষেয় পদক pদান সংkাn কাযর্kম;
(১২) বাংলােদশ পরমাণু শিk িনয়ntণ কতৃপ
র্ েkর সংsাপন, pশাসিনক, আiন o িবিধ সংkাn যাবতীয়
কাযর্াবলী;
(১৩) মntণালেয়র রাজs বােজট ব তীত শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o. জারীকরণ;
(১৪) কতৃপ
র্ k কতৃর্ক aিপর্ত an য কান দািয়t।
শাখা-১৯

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)

(৮)
শাখা-২০

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(5)
(৬)
(৭)

rপপুর পারমাণিবক িবd ৎ কnd sাপনসহ ভিব েত দেশ sািপত সকল পারমাণিবক িবd ৎ কnd
সmিকর্ত যাবতীয় pশাসিনক কাযর্াবলী;
বাংলােদশ িনuিkয়ার পাoয়ার e াকশন p ান সংkাn কাযর্াবলী;
rপপুর পারমাণিবক িবd ৎ কnd sাপেনর িবষেয় সmািদত সকল চুিkর শতর্ািদ pিতপালেনর
pেয়াজনীয় ব বsা gহণ;
ভিব েত দেশ নতুন পারমাণিবক িবd ৎ কnd sাপেনর জn anাn দেশর সােথ যাগােযােগরuেদ াগ
gহণ eবং eতদসংkাn িবিভn চুিk sাkেরর ব বsা gহণ';
আnজর্ািতক পরমাণু শিk সংsা (IAEA) o সংি িবিভn আnজর্ািতক সংsার সে যাগােযাগ sাপন
o তথ িবিনময়;
মানব সmদ unয়ন (Human Resources Development), pিশkণ, oয়াকর্শপ, সিমনার iত ািদ
িবষয়ক কাযর্াবিল;
বাংলােদেশর জn Nuclear Fuel Cycle Policy pণয়ন, Spent Fuel Storage System,
তজিkয় বজর্ ব বsাপনা (Radio Active Waste Disposal System) pণয়ন, ভারী যntপািত
পিরবহন সংkাn কাযর্াবলী;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।
পারমাণিবক িবd ৎ কnd থেক uৎপািদত িবd ৎ জাতীয় িgেড স ালেনর জn িবd ৎ িবভােগর সে
সমnয়;
পারমাণিবক িবd ৎ কেndর সফিট o িসিকuিরিট িনি তকরণ সংkাn কাযর্াবলী;
িনuিkয়ার পাoয়ার p া ট-সংি আiন/িবিধ/pিবধান/নীিত iত ািদ িবষয়ক কাযর্াবলী;
পারমাণিবক িবd ৎ pকl বাsবায়ন o পিরচালনার জn পৃথক কাmািন গঠন সংkাn কাযর্াবলী;
pকl বাsবায়েন pযুিk সরবরাহকারী দশ/pিত ােনর সহেযািগতার ktসমূহ িচিhতকরণ o
pেয়াজনীয় ব বsা gহণ;
pকl বাsবায়েনর জn pেয়াজনীয় ভূিম aিধgহণসহ সংি চর o খাস জিম ব বহােরর আiনাnগ
ব বsা gহণ;
"rপপুর পারমাণিবক িবd ৎ কnd sাপন" pকl বাsবায়ন িবষেয় গিঠত জাতীয় কিমিট, কািরগির
কিমিট, oয়ািকর্ং grপ o সাব grপসমূেহর সভা an ান, গৃহীত িসdাn বাsবায়েন সমnয় o মিনটিরং

(৮)
শাখা-২১

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

শাখা-২২

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)

শাখা-২৩ (িহসাব
শাখা)

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)

সংkাn কাযর্াবলী;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।
"rপপুর পারমাণিবক িবd ৎ কnd sাপন" pকlসহ aপরাপর পারমাণিবক িবd ৎ কnd sাপন সংkাn
pকlসমূেহর যাবতীয় কাযর্াবলী;
unয়ন pকেlর aিডট আপিt িন িtর জn aিডট দpেরর জবাব pstতসহ যাবতীয় কাযর্kম সmn
কের চূড়াn যাগােযাগ o িন িtর জn aিডট শাখায় pরণ;
kয় সmিকর্ত চুিk িবষয়ক কাযর্াবলী;
pকেlর আoতায় দশী-িবেদশী সকল pকার pিশkণ o মণ সংkাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
pকl eলাকায় ভৗত কািরগির aবকাঠােমা o সাiট সংি sিবধািদ unয়ন;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।
বাsবায়নাধীন pকেlর agগিত তদারিক;
pকl বাsবায়েন pেয়াজনীয় aথর্ায়ন সংkাn কাযর্াবলী;
unয়ন pকেlর aথর্ aবমুিk সংkাn কাযর্াবলী;
শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o জািরকরণ;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।
সরকারী আiন, িবিধ, aধ ােদশ iত ািদ anসরণপূবক
র্ সকল নন- গেজেটড কমর্চারীগেণর মািসক
বতন িবল pstতকরণ o পিরেশাধ করা;
সকল pকার ভাতা যমন- uৎসব ভাতা, ািn িবেনাদন ভাতা, দািয়t ভাতা eবং মণ ভাতার িবল
pstতকরণ, আহরণ o পিরেশাধ করা;
আnষাংিগক খরচ- eর িবল pstতকরণ o পিরেশাধ করা;
ছুিটর িহসাব তরী, pিতেবদন pstতকরণ, সংরkণ o iহা সংি কমর্চারীগেণর চাkরী বিহেত
িলিপবd করণসহ pশাসন শাখা/িনয়ntণকারী কতৃপ
র্ kেক পরামশর্ pদান;
বাৎসিরক বতন বৃিdর pিতেবদন তরী o বতন বৃিd ম র
ু কারী কতৃপ
র্ kেক সাহায /পরামশর্ pদান
eবং বিধর্ত বতন সিঠকভােব চাkরী বিহেত িলিপবdকরণ;
র্ pবিতর্ত জাতীয় বতন sল eর আoতায় সকল নন- গেজেটড
সমেয় সমেয় সরকার কতৃক
কমর্চারীগেণর বতন িনধর্ারণ eবং চাkরী বিহেত িলিপবdকরণসহ সংি কতৃপ
র্ kেক সহেযািগতা
pদান;
মntণালেয়র জn িনধর্ািরত বােজেটর আoতায় সকল খােতর ব য় িমটােনার kেt সরকারী আiন,
িবিধ pেয়ােগর ব বsা gহণ;
িনধর্ািরত বােজেটর আoতায় সকল ব েয়র সিঠক িহসাব সংরkণ eবং pকৃত খরচ- eর িহসাব
িববরণ pstত o সংি শাখােক মািসক/ tমািসক/বািষর্ক pিতেবদন pদান;
সকল খরচ (সকল িবল আদায়, পিরেশাধ)- eর সিঠক িহসাব নগদায়ন বিহেত (ক াশ বুক- e)
িলিপবd করা;
নন- গেজেটড কমর্চারীগেণর বতন iত ািদ পিরেশাধ eর জn চক is করা eবং ঐ সকল
চেকর সিঠক o s ু রkণােবkণ করা;
মntণালেয়র সকল গেজেটড eবং নন- গেজেটড কমর্কতর্া- কমর্চারীর পনশন সংkাn কাগজপt
তরীর িবষেয় pেয়াজনীয় তথ pশাসন শাখােক সরবরাহ করা;

(১২)
(১৩)
(১৪)
(১৫)
(১৬)
(১৭)

(১৮)
(১৯)
(২০)
(২১)
শাখা-২৪
(কিmuটার সল)

মntণালেয়র সকল গেজেটড কমর্কতর্াগেণর মািসক বতন িবল pstতকরণ, িসeo aিফেস pরণ,
চক সংgহ eবং কমর্কতর্ার িনকট পৗছােনা িনি তকরণ;
মntণালেয়র সকল গেজেটড কমর্কতর্াগেণর আয়কর পিরেশাধ সংkাn যাবতীয় কাযর্kম;
মntণালেয়র িবিভn শাখা হেত আগত আিথর্ক ম ুরীপt জারীর িবষেয় মতামত pদান;
মntণালেয়র আoতাধীন িবিভn unয়ন pকেlর িহসাব সংkাn িবষেয় মতামত pদান;
মntণালেয়র eনeসিট সংkাn বাৎসিরক pিতেবদন pstতকরেণর িবষেয় pেয়াজনীয় সহেযািগতা
pদান, িসeo aিফেস pরণ eবং সংি
ফেলার িনকট পাঁছােনা িনি তকরণ;
মntণালেয়র আoতাধীন sশাল eেলােকশেনর যাবতীয় িবল সংkাn সহায়তা pদান, চক সংgহ,
pকl পিরচালকেদর িনকট পৗছােনা িনি তকরণ, aব িয়ত aথর্ ফরৎ পাoয়া সােপেk চালােনর
মাধ েম বাংলােদশ ব াংেক জমাদােনর ব বsাকরণ, সংি
রকডর্পt িলিপবdকরণ o খরেচর
িহসাব সংরkণ;
মntণালেয়র বাৎসিরক aিডট সংkাn িবষেয় আগত িনরীkা দলেক pেয়াজনীয় সহেযািগতা pদান;
িসeo aিফেসর সােথ মািসক ব েয়র িহসােবর স িত (Reconciliation) করা;
মntণালেয়র aিথর্ক িবষেয় anাn কাযর্াবলী;
কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত য কান দািয়t।

মntণালয় o aিধনs সংsাসমূেহর তথ o যাগােযাগ pযুিk সmিকর্ত কােজ নতৃt দান, িনেদর্শনা
pদান, তttাবধান eবং সমnয় সাধন;
(২)
মntণালেয়র তথ o যাগােযাগ pযুিk সmিকর্ত কৗশলগত িসdাn gহণ eবং E-Governance-eর
কােজ সহেযািগতা pদান;
(৩)
তথ o যাগােযাগ pযুিk সmিকর্ত হাডর্oয় ার, স টoয় ার, নটoয়াকর্ eর aবকাঠােমাসমূেহর
মূল ায়ন, sাপন o যথাযথ পিরবতর্ন, পিরবধর্ন সমূেহর িবেবচনােn anেমাদন সংkাn কাযর্ািদ;
(৪)
মntণালয় o aিধনs সংsাসমূেহর িবিভn কাযর্kেম তথ o যাগােযাগ pযুিkর ব বহােরর sফল
কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর aবিহতকরণ, udুdকরণ o pেয়াগ eবং তথ o যাগােযাগ pযুিk বাsবায়েনর
জn সভা, কনফােরn, সিমনার o pিশkেণর আেয়াজন সংkাn কাযর্ািদ;
(৫)
মntণালয় o aিধনs সংsাসমূেহর তথ o যাগােযাগ pযুিk সmিকর্ত কােজ সংি
কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর তথ o যাগােযাগ pযুিkর uপর pেয়াজনেবােধ দেশ/িবেদেশ pেয়াজনীয়
pিশkেণর ব বsা gহণ;
(৬)
মntণালেয়র তথ o যাগােযাগ pযুিk িবেশষj eবং পরামশর্ক িহেসেব দািয়t পালন;
(৭)
i- মiল, সফটoয় ারসমূহ কndীয়ভােব সংরkণ, িনয়ntণ o রkণােবkেণর ব বsা gহণ;
(৮) তথ o যাগােযাগ pযুিkর ব বহার o বাsবায়েনর জn pেয়াজনীয় সংখ ক LAN, MAN, WAN,
Radio link, VSAT iত ািদর পিরকlনা gহণ, pণয়ন, sাপন o রkণােবkণ সংkাn কাযর্াবলী;
(৯)
সাভর্ারসমূেহ রিkত তেথ র িনরাপtা িবধান o গাপনীয়তা রkা করার pযুিk pণয়ন o তা
বাsবায়ন করা। eছাড়া মntণালেয়র কিmuটারসমূেহর eি ট ভাiরাস ব বহার িনি তকরণ;
(১০) িনয়িমত ডটা Backup o Recovery সংkাn pযুিk pণয়ন;
(১১) Internet সংেযােগর ব বsা করা, i টারেনট ব বহারকারীেদর সহেযািগতা pদান;
(১২) oেয়বসাiট রkণােবkণ, তথ হালনাগাদকরণ o নতুন তথ সংেযাজন, িবেয়াজন করা;
(১৩) সফটoয় ার eবং ডাটােবজ তির o রkণােবkেণর জn pেয়াজনীয় ব বsা gহণ eবং e িবষেয়
pেয়াজনীয় pিশkণ pদান সংkাn কাযর্ািদ;
(১)

তথ o যাগােযাগ pযুিk সংি কােজ কািরগির সহায়তা pদান;
হাডর্oয় ার o নটoয়াকর্ সংkাn িবিভn যntাংশ সংরkণ সংkাn eবং specification তির সংkাn
কােজ সহেযািগতা pদান;
(১৬) কিmuটােরর সমsা সংkাn anাn যাবতীয় কাযর্াবলী;
(১৭) শাখা সংি আিথর্ক o pশাসিনক িজ.o জারীকরণ;
(১৮) কতৃপ
র্ k কতৃক
র্ aিপর্ত an য কান দািয়t।
(১৪)
(১৫)

শাখা-২৫
(বােয়ােটকেনালিজ
সল)

(১)

(২)
( ৩)
( ৪)
( ৫)
( ৬)
( ৭)
( ৮)

জীবpযুিk িবষেয় সমnয়ক মntণালয় িহেসেব জীবpযুিk সংি
মntণালয়সহ (কৃিষ, sাs o পিরবার
কল াণ, পিরেবশ o বন, মৎs o pািণসmদ eবং িশl মntণালয়) দেশর জীবpযুিkর কাযর্kম
সমnয়করণ;
জাতীয় জীবpযুিk নীিত, ২০১২ eর আেলােক জীবpযুি্ kর agািধকার ktসমূহ িচিhত
সকলেক aবিহতকরণ;
কের সংি
জীবpযুিk িবষেয় আথর্- সামািজক grtসmn pকl psাবনার psাব জীবpযুিk সংি
গেবষণা pিত ান, িব িবদ ালয় o বসরকাির pিত ােন pরণ;
জীবpযুিk গেবষণার িবিনেয়াগেক uৎসািহত করা eবং িশেl aংশীদার anসnান;
জীবpযুিk সংি সmেদর pবাহমানতা anসnান (দkতা, তহিবল o sিবধািদ) ;
আধুিনক o সমৃd জীবpযুিkর sফল সmেকর্ জনসেচতনতা তরীর লেk িবষয়সমূহ িনধর্ারণ o
বাsবায়ন;
জীবpযুিk সংি
মntণালয়সমূেহর জাতীয় নীিত, নীিত িনেদর্িশকা, নীিতর কমর্পিরকlনার
আেলােক গৃহীত কাযর্kেমর মেধ সমnয় o বাsবায়ন;
জীবpযুিk সেলর কাযর্kেমর pিতেবদন িনয়িমতভােব জীবpযুিk িবষয়ক জাতীয় কািরগরী
কিমিট o জীবpযুিk িবষয়ক জাতীয় িনবর্াহী কিমিটেত pরণ।

