
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বিবভন্ন পদদ পদায়ন সংক্রান্ত। 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বিবভন্ন পদদ পদায়ন সংক্রান্ত মবন্ত্রপবরষদ বিভাদগর স্মারক নং-মপবি-
৪/১/২০০৭-বিবি/১৩৯ তাবরখ: ১৪১৫/২৪ সসদেম্বর, ২০০৮ দ্বারা বনম্নরূপ বনদদেশনা জাবর করা 
হয়- 

"গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাদদদশর সংবিিাদনর অনুদেদ ৫৫(৬) এ প্রদত্ত ক্ষমতািদল সরকাবর কার্োিলী 
িন্টন ও পবরচালনার জনয Rules of Business, 1996 প্রণীত হদয়দে এিং সরকাবর কার্ে পবরচালনায় 
তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূদপ অনসুরণ করা প্রজাতদন্ত্রর সকল কমেচারীর জনয িািযতামূলক। উক্ত বিবি-বিিান 
লঙ্গণ অনাকাবঙ্খত এিং শঙৃ্খলা পবরপন্থী। 

২। Rules of Business, 1996 এ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূদহর মদিয পরামশে সংক্রান্ত বিস্তাবরত উদেখ 
রদয়দে। উক্ত Rules-12 এ সুবনবদেষ্ট কদয়কটি বিষয়সহ বনদম্নাক্ত বিষয়সমূদহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 
সাদে পরামশে করার সুষ্পষ্ট বনদদেশনা রদয়দে: 

12. Consultation with Ministry of Establishment.- 

(iv) initial appointment to all posts of NPS-IX and above in the Ministries/Divisions which are 

outside the preview of the Bangladesh Public Service Commission. 

(vi) Posting of Non-Secretariat officers in the ministries/division or Attached Departments. 

৩। লক্ষয করা র্াদে সর্, সকান সকান মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা Rules of Business, 1996 এর 
Rule-12 অমানয কদর জাতীয় সিতন সেল-৯ (NPS-IX) ও তদদুবের সর্ সকল পদ িাংলাদদশ 
সরকাবর কমে কবমশদনর আওতা িবহে ভূক্ত সস সকল পদদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র পরামশে গ্রহণ না 
কদরই নন-সসদক্রটাবরদয়ট অবিসারগণদক মন্ত্রণালদয়/বিভাগ িা সংর্ুক্ত দপ্তর/সংস্থায় পদায়ন করদে, 

র্া স্পষ্টতই বিবি লঙ্গন তো শৃঙ্খলা পবরপন্থী। 

৪। তদপুবর Rules of Business, 1996 এর Schedule-V এর ক্রবমক ৪ অনরু্ায়ী উপসবচি হইদত 
সবচি পর্েন্ত পদমর্োদার কমেকতে াগদণর সবচিালদয় বনদয়াদগর বিষয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃে ক 
প্রিানমন্ত্রীর বনকট উপস্থাপন করার কো। বকন্তু লক্ষ করা র্াদে সর্, সকান সকান মন্ত্রণালয়/বিভাগ 
এর িযতয় ঘটিদয় সরাসবর এ সকল পদদ পদায়ন/বনদয়াগ করদে। এদক্ষদেও Rules of Business, 

1996 এর লঙ্গণ ঘটদে। 

৫। এমতািস্থায়, সরকাদরর কার্ে-পবরচালনা পদ্ধবত র্োর্ে অনসুরণ কদর প্রশাসবনক শঙৃ্খলা িজার 
রাখার লদক্ষয বিবি-বনিোবরত পদ্ধবতদত সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর পরামশে গ্রহণপূিেক কার্েকর িযিস্থা 
গ্রহণাদেে Rules of Business, 1996 এ িবণেত Rule-12 সহ আন্ত:মন্ত্রণালয় পরামশে সম্পবকে ত সংবিষ্ট 
বিবি-বিিানসমূহ র্োর্েভাদি অনুসরদণর জনয এিং সাংবিিাবনক ক্ষমতািদল প্রণীত Rules of 



Business, 1996 এর বিবি বিিানসমূহ ভবিষযদত র্াদত লঙ্গন করা না হয় সস বিষদয় সতকে  োকার 
জনয সংবিষ্ট সকলদক অনুদরাি করা হদলা।" 

 


