
জনবল মহিলা হবষয়ক পহিদপ্তি গঠনকালল জনবল হিল ৯৭৭ জন। পিবর্তীলর্ত নরু্তন ৪২টি জজলা এবং ২৭৬টি উপলজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম াি 

কার্মালয় স্থাপলনি অনুলমাদন পাওয়াি জেহিলর্ত ১৯৯৮-২০০৪ সাল পর্মমত্ম অহর্তহিক্ত ১০৫২টি পলদি অনুলমাদন পাওয়া র্ায়। এিাড়া অহিদপ্তিািীন ৯টি 

উন্নয়ন েকল্প িাজস্ব খালর্ত স্থানামত্মলিি জেহিলর্ত ২৯৪টি পদ িাজস্ব খালর্ত স্থানামত্মহির্ত িলয়লি। ফলল বর্তম মালন অনুলমাহদর্ত পলদি সংখযা 

(৯৭৭+১০৫২+২৯৪)=২৩২৩টি।  

জনবললি হববিণ  

   
ক্রঃনং  

পলদি জেণী  

হবণযাস  

মূল িাজস্ব খালর্ত  

অনুলমাহদর্ত পদ  

উন্নয়ন েকল্প িলর্ত িাজস্ব খালর্ত  

স্থানামত্মহির্ত পদ  

জমাট অনুলমাহদর্ত  

পদ  

কমমির্ত পদ  শূনয  

পদ  

স্থানামত্মহির্ত পদ  সৃজনকৃর্ত পদ  

০১.  ১ম জেণী  ১০৬  ৭৯  ৩  ১৮৮  ১৩০  ৫৮  

০২.  ২য় জেণী  ৪৯৫  ৯৫  ২  ৫৯৩  ৪৮০  ১১৩  

০৩.  ৩য় জেণী  ৭২১  ৮১৮  ৬৯  ১৬০৮  ১৩৬০  ২৮৪  

০৪.  ৪র্ম জেণী  ৭০৭  ৪৮০  ১৫  ১১৯৭  ১০৬৬  ১৩১  

  সবমলমাট  ২০২৯  ১৪৭২  ৮৯  ৩৫৮৬  ৩০৩৬  ৫৫০  

সদি কার্মালয়  

জনবললি হবভাজন  

ক্রঃনং  পলদি জেণী 

হবণযাস  

পলদি নাম  অনুলমাহদর্ত অবকাঠালমা  

অনুর্ায়ী পদ  

উন্নয়ন েকল্প িলর্ত 

স্থানামত্মহির্ত পদ  

জমাট পদ  

১.  ১ম জেণী  মিা পহিচালক  ১  -  ১  

২.  ’’  পহিচালক  ১  -  ১  

৩.  ’’  অহর্তহিক্ত পহিচালক  -  ৩  ৩  

৪.  ’’  উপ-পহিচালক  ৪  ৫  ৯  

৫.  ’’  আইন কমমকর্তম া  ১  -  ১  

৬.  ’’  সিকািী পহিচালক  ১১  ৩৬  ৪৭  

৭.  ’’  গলবষণা কমমকর্তম া  ৩  -  ৩  

৮.  ’’  গলবষণা ও মহনটহিং  

কমমকর্তম া  
-  ১  ১  

  ’’  জমাট =  ২১  ৪৫  ৬৬  

৯.  ২য় জেণী    ১৯  ১২  ৩১  

১০.  ৩য় জেণী    ৪১  ৪০  ৮১  



১১.  ৪র্ম জেণী    ৪৫  ২২  ৬৭  

    সবমলমাট =  ১২৬  ১১৯  ২৪৫  

হবভাগীয় কার্মাললয়ি জনবললি হবভাজন  

িাজস্ব খালর্ত স্থানামত্মহির্ত মহিলা সিায়র্তা কমমসূচীি সদি কার্মালয়সি ৬টি হবভাগীয় কার্মাললয়ি জমাট জনবল।  

ক্রঃ নং  পলদি জেণী হবণযাস  পলদি নাম  পদ সংখযা  

১.  ১ম জেণী  উপ-পহিচালক (মযাহজলেট)  ৬  

২.  ’’  সিকািী পহিচালক  ৭  

৩.  ’’  আইনজীবী  ৬  

৪.  ’’  জমহিলকল অহফসাি  ৬  

৫.  ’’  গলবষণা ও মহনটহিং কমমকর্তম া  ১  

    জমাট =  ২৬  

৬.  ২য় জেণী    ১৮  

৭.  ৩য় জেণী    ৪৮  

৮.  ৪র্ম জেণী    ৪৫  

    জমাট =  ১১১  

    সদি কার্মাললয় কমমির্ত  ৬  

সবমলমাট=  ১৪৩  

৬৪টি জজলা কার্মালয় এি জনবল হবভাজন  

ক্রঃ 

নং  

পুিার্তন ২২টি  

জজলা কার্মালয়  
  ক্রঃ নং  নরু্তন ৪২টি  

জজলা কার্মালয়  
  

  পলদি নাম  সংখযা    পলদি নাম  সংখযা  

১.  জজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম া  ১টি  ১.  জজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম া  ১টি  

২.  জিালেল সুপাি  ১টি  ২.  জোগ্রাম অহফসাি  ১টি  

৩.  জোগ্রাম অহফসাি  ১টি  ৩.  জেি ইন্সোক্টি  ১টি  

৪.  হিসাব িিক-কাম-উচ্চমান সিকািী  ১টি  ৪.  অহফস সিকািী-কাম- 

কহিউটাি অপালিটি  

১টি  

৫.  জি-জকয়াি ইনচাজম   ১টি  ৫.  এম.এল.এস.এস  ১টি  

৬.  জেি ইন্সোক্টি  ৩টি    জমাট (েহর্তটি কার্মাললয়) =  ৫টি  

৭.  জটাি কীপাি কাম হবক্রয় সিকািী  ১টি    ৪২টি জজলা কার্মাললয়  

জমাট পদ(৪২x৫)  

২১০টি  

৮.  অহফস সিকািী-কাম- কহিউটাি 

অপালিটি  

১টি        

৯.  এম.এল.এস.এস  ৪টি        



  জমাট (েহর্তটি কার্মাললয় পদ) =  ১৪টি        

  ২২টি জজলা কার্মাললয়  

জমাট পদ (২২ x ১৪)=  

৩০৮টি        

৬৪টি জজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম াি কার্মালয় এি জনবল (৩০৮+২১০) = ৫১৮জন  

৪১৩ টি উপলজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম াি কার্মালয় এি জনবল(৫৫৭+৮১০+৩৪)=১৪০১ টি  

৩৯৬ টি উপলজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম াি কার্মাললয়ি জনবল হবভাজন  

১ম পর্মালয় অনুলমাহদর্ত ১৩৬টি কার্মালয়    ২য় পর্মালয় অনুলমাহদর্ত ২৬০টি কার্মালয়    
ক্রঃ 

নং  

পলদি নাম  সংখযা  ক্রঃ নং  পলদি নাম  সংখযা  

১.  উপলজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম া  ১টি  ১.  উপলজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম া  ১টি  

২.  অহফস সিকািী-কাম কহিউটাি-অপালিটি  ১টি  ২.  অহফস সিকািী-কাম-কহিউটাি অপালিটি  ১টি  

৩.  এম.এল.এস.এস  ২টি  ৩.  এম.এল.এস.এস  ১টি  

৪.  জমাট (েহর্তটি কার্মাললয়) পদ  ৪টি    জমাট (েহর্তটি কার্মাললয়) পদ  ৩টি  

৫.  ১৩৬টি উপলজলা কার্মাললয় জমাট পদ (১৩৬x৪)  ৫৪৪টি    ২৬০টি উপলজলা কার্মাললয় জমাট পদ(২৬০x৩)  ৭৮০টি  

৬.  ১৩টি উপলজলায় উন্নয়ন েকল্প িলর্ত িাজস্ব খালর্ত 

স্থানামত্মহির্ত ১৩টি জি-জকয়াি ইনচাজম -এি পদ 

িলয়লি।  

১৩টি    সিূণম অস্থায়ী হভহিলর্ত সৃট জেি ইন্সোক্টি- এি 

পদ  

৩০টি  

    সবমলমাট=  ৮১০টি  

  
১৭টি উপলজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম াি কার্মালয়  

  পলদি নাম  সংখযা  

১.  উপলজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম া  ১টি  

২.  অহফস সিকািী-কাম-কহিউটাি অপালিটি  ১টি  

  জমাট (েহর্তটি কার্মাললয়) =  ২টি  

১৬টি উপলজলা কার্মাললয় জমাট পদ (১৭x ২)=  ৩৪টি  

                  

   

মাননীয় েিানমন্ত্রী করৃ্তম ক অনুলমাদন োপ্ত িাজস্ব খালর্ত স্থানামত্মহির্ত ১৫ টি সমাপ্ত েকলল্পি ১২২২ টি পদ/জনবল সদি কার্মালয়সি জজলা ও 

উপলজলা মহিলা হবষয়ক কমমকর্তম াি কার্মাললয় অমত্মভূম ক্ত আলি।  

৩২ টি জি-জকয়াি জসন্টাি এি জনবল হবভাজনঃ  

ক্রঃ  জেণী হবনযাস  পদ সংখযা  

১.  ১ম জেণী  ৩ জন  

২.  ২য় জেণী  ২৮ জন  

৩.  ৩য় জেণী  ৭৩ জন  

৪.  ৪র্ম জেণী  ২০২ জন  



  সবমলমাট  ৩০৬ জন  

  (-)সদি কার্মাললয় কমমির্ত  ২১ জন  

বর্তম মালন ৩২ টিলি-জকয়ািলসন্টালিি পদ=  ২৮৫ জন  

মহিলা কৃহষ েহশিণ জকন্দ্র, হজিালবা, সাভাি , ঢাকাঃ  

ক্রঃ  জেণী হবনযাস  পদ সংখযা  

১.  ১ম জেণী  ১ জন  

২.  ২য় জেণী  ১ জন  

৩.  ৩য় জেণী  ১০ জন  

৪.  ৪র্ম জেণী  ৬ জন  

  সবমলমাট  ১৮ জন  

  (-)সদি কার্মাললয় কমমির্ত  ০৬ জন  

বর্তম মালন হজিালবা েহশিণ জকলন্দ্রি পদ=  ১২ জন  

জবগম জিালকয়া েহশিণ জকন্দ্র , ময়মনহসংিঃ  

ক্রঃ  পলদি জেণী হবনযাস  পদ সংখযা  

১.  ১ম জেণী  ৩ জন  

২.  ২য় জেণী  - জন  

৩.  ৩য় জেণী  ৪ জন  

৪.  ৪র্ম জেণী  ১৯ জন  

  সবমলমাট  ২৬ জন  
 

 


