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ধযায়- ৬: ক্ষফতন বনধথাযণ 

 

বূিত্র 
 

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

০১  ক্ষফতন ভতাকযণ    

 ০১ আনবক্রগভন্ট ায়ায কাযগণ কবনগষ্ঠয াগথ বেযষ্ঠগদয ক্ষফতন ভতাকযণ। MF(ID)-II/P-5/78Pt./746 
31-05-
1980 

৯৯১ 

 ০২ আনবক্রগভন্ট ায়ায কাযগণ কবনগষ্ঠয াগথ বেযষ্ঠগদয ক্ষফতন ভতাকযণ। MF/(ID)-II/P-5/78Pt./963 
18-07-
1980 

৯৯২ 

 ০৩ আনবক্রগভন্ট ায়ায কাযগণ কবনগষ্ঠয াগথ বেযষ্ঠগদয ক্ষফতন ভতাকযণ। MF/(ID)-II/P-/78Pt.964 
18-07-
1980 

৯৯৩ 

 ০৪ আনবক্রগভন্ট ায়ায কাযগণ কবনগষ্ঠয াগথ বেযষ্ঠগদয ক্ষফতন ভতাকযণ। MF/FD(IMP)-1/MNS-23(G)/85/137 
21-12-
1985 

৯৯৪ 

 ০৫ 

নতনু োতীয় ক্ষের/ নতনু ক্ষেগর বতবযক্ত আনবক্রগভন্ট প্রাপ্ত ববনয়যগদয ক্ষফতন 
ভবডপাআড বনঈ ক্ষেগর বতবযক্ত আনবক্রগভন্ট প্রাপ্ত েুবনয়যগদয ক্ষফতন গক্ষা 
কভ য়ায় ঈিতূ ভস্যা ম্পবকথত। 

এভ,এপ/এপ,বড(অআ,এ,ব)৪/ আঈ(বে)-
৩০/৮৩/৬ 

21-02-
1986 

৯৯৫ 

 ০৬ 

নুতন োতীয় ক্ষফতন ক্ষের/ নুতন বতবযক্ত আনবক্রগভন্ট প্রাপ্ত ববনয়াযগদয 
ক্ষফতন ক্ষভাবডপাআড বনঈ ক্ষেগর বতবযক্ত আনবক্রগভন্ট প্রাবপ্ত েুবনয়াযগদয ক্ষফতন 
গক্ষা কভ য়ায় ঈিুত ভস্যা ম্পগকথ। 

এভ.এপ/বড(আভব)(৪আঈ(বে)৩০/ ৮৪/৬৭ 
22-05-
1986 

৯৯৬ 

 ০৭ 
ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ- ক্ষের) প্রাবপ্তগত ক্ষেযষ্ঠ কভথিাযী, কবনষ্ঠ কভথিাযী গক্ষা 
কভ ক্ষফতন ায়ায ক্ষপ্রবক্ষগত তা ভতাকযণ প্রগে। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- ঈঃগেঃ- ২- ৮৮- ৬৪ 
25-06-
1988 

৯৯৭ 

 ০৮ 

বনম্নগদ ফাবলথক ক্ষফতন ফৃবদ্ধ (আনবক্রগভন্ট) োবনত কাযগণ, যফতথী একআ গদ 
গদান্নবতগত ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ভগধয ক্ষফতগনয ভতা 
দূযীকযণ ংক্রান্ত। 

ভ- বফ(ফা)- ৩ক্ষফঃগেঃ(ঃ)- ৬/৮৮/৭০ 
03-08-
1989 

৯৯৮ 

 ০৯ 
ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁট- বরবকাযগগণয ভগধয ক্ষফতন ক্ষেগরয বফলভয দূযীকযণ 
ংক্রান্ত। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- ক্ষফঃগেঃ(ঃ)- ১/৯০- ৬৮ 
22-07-
1990 

৯৯৯ 

 ১০ 
একআ কযাডায/ গদ ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতগনয 
াথথকয দূযীকযণ। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/অয- ১৮/৮৯/১১ 
26-02-
1992 

১০০০ 

 ১১ 
ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ ঈচ্চভান কাযী/ াখা কাযীগগণয ভগধয ক্ষফতন 
ক্ষেগরয বফলভয দূযীকযণ ংক্রান্ত। 

ভ- বফ(ফা)- ৩-  ভতা- ১/৯১- ৩২ 
01-04-
1992 

১০০১ 

 ১২ 
ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ- ক্ষের) প্রাবপ্তগত ক্ষেযষ্ঠ কভথিাযী, কবনষ্ঠ কভথিাযী 
গক্ষা কভ ক্ষফতন ায়ায ক্ষপ্রবক্ষগত তা ভতাকযণ প্রগে। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- ঈঃগেঃ- ২/৮৮/১২৭ 
01-11-
1992 

১০০২ 

 ১৩ 

টথহ্যান্ড  টাআবং- এ দক্ষতা প্রদথনগতু বগ্রভ আনবক্রগভন্ট প্রাবপ্তগত ক্ষেযষ্ঠ 
কভথিাযী কবনষ্ঠ কভথিাযী গক্ষা কভ ক্ষফতন ায়ায ক্ষপ্রবক্ষগত তা     ভতাকযণ 
প্রগে। 

ভ- বফ(ফা)- ৩-  অয(বে)- ৪/৮৭/১৬ 
07-02-
1993 

১০০৩ 

 ১৪ 

বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের- এয াগথ বগ্রভ আনবক্রগভন্ট প্রাবপ্তগত ক্ষেযষ্ঠ 
াাঁটভদু্রাক্ষবযক, কবনষ্ঠ াাঁটভদু্রাক্ষবযক গক্ষা কভ ক্ষফতন ায়ায ক্ষপ্রবক্ষগত তা 
ভতাকযণ প্রগে। 

ভ- বফ(ফা)- ৩-  অয(বে)- ৪/৮৭- ১৭ 
07-02-
1993 

১০০৪ 

 ১৫ 

একআ কযাডাযবুক্ত/ একআ ক্ষগ্রগডন তাবরকাবুক্ত একআ দ ফা ভভান গদ 
ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ প্রথভ ক্ষশ্রণীয যকাবয কভথকতথাগদয ভগধয ক্ষফতন ক্ষেগরয বফলভয 
দূযীকযণ ংক্রান্ত। 

ভ- বফ(ফা)- ৩-  ঈঃগেঃ(ঃ)- ১/৯৩- ৭৯ 
11-07-
1993 

১০০৫ 

 ১৬ 
বফবএ (প্রান) কযাডাগযয ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথাগগণয ভগধয ষৃ্ট 
ক্ষফতন বফলভয দূযীকযণ ংক্রান্ত। 

ভ- বফ(ফা)- ৩-  (গফতন)- ৪/৯৩/১২৯ 
04-10-
1993 

১০০৭ 

 ১৭ 
ভন্ত্রণারয়/ বফবাগগয ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ ঈচ্চভান কাযী/ াখা কাযীগগণয 
ভগধয ৃষ্ট ক্ষফতন ক্ষেগরয বফলভয দূযীকযণ ংক্রান্ত। 

এভ/বফ(ফা)- ৩- ভতা- ১/৯১/৩৬ 
07-05-
1994 

১০০৮ 

 ১৮ 
একআ ক্ষগ্রগডন তাবরকাবুক্ত একআ গদ  একআ ক্ষেগর ক্ষেযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয 
ভগধয ক্ষফতন বফলভয দূযীকযণ প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/গফঃভতা- ৪/৯৪/৫৩ 
03-04-
1995 

১০০৯ 

 ১৯ 

বগরকন ক্ষগ্রড এফং ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ- ক্ষের) প্রাবপ্তেবনত কাযগণ ক্ষেযষ্ঠ 
াাঁট- বরবকায তাাঁয কবনষ্ঠ াাঁট- বরবকায ক্ষথগক ক্ষফতন ক্ষের কভ ক্ষগর 
ক্ষগক্ষগত্র ৃষ্ট ক্ষফতন ক্ষের বফলভয দযূীকযণ ংক্রান্ত। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- বঃ- ১/৯২/২২ 
07-06-
1995 

১০১০ 

 ২০ 
একআ কযাডায/ গদ ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতগনয 
াথথকয দূযীকযণ। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/গফঃ ভতা- ১১/৯৮/১৭১ 
03-09-
1998 

১০১১ 

 ২১ 

একআ কযাডাযবুক্ত/ একআ ক্ষগ্রগডন তাবরকাবুক্ত একআ দ ফা ভভান গদ 
ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ প্রথভ ক্ষশ্রণীয যকাবয কভথকতথাগদয ভগধয ক্ষফতন ক্ষেগরয বফলভয 
দূযীকযণ ংক্রান্ত। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১/বএণ্ডএবে-
২/৯৫/৪৫(২০০) 

23-02-
1999 

১০১২ 

 ২২ 
ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ- ক্ষের) প্রাবপ্তগত ক্ষেযষ্ঠ কভথিাযী, কবনষ্ঠ কভথিাযী 
গক্ষা কভ ক্ষফতন ায়ায ক্ষপ্রবক্ষগত তা ভতাকযণ প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/গফতন ভতা-
১/৯৯/১০৬(১০০০) 

03-05-
1999 

১০১৩ 

 ২৩ 

টথহ্যান্ড  টাআবংগয় দক্ষতা প্রদথন ক্ষতু বগ্রভ আনবক্রগভন্ট প্রাবপ্তগত ক্ষেযষ্ঠ 
কভথিাযী কবনষ্ঠ কভথিাযী গক্ষা কভ ক্ষফতন ায়ায ক্ষপ্রবক্ষগত তা ভতাকযণ 
প্রগে। 

ভ/বফ (ফাস্তঃ- ২)ক্ষফঃত্রফঃরৃঃ(ংস্ান)-
৩/২০০৬/২২০ 

12-09-
2007 

১০১৪ 
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 ২৪ 
একআ ক্ষগ্রগডন তাবরকাবুক্ত ক্ষেযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কযাডায কভথকতথাগদয ভগধয 
ৃষ্ট ক্ষফতন বফলভয দূযীকযণ ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/(ফাস্তঃ- ৪)/বফবফধ- ২৩ 
(ভতা)/০৮/১৫২ 

15-09-
2008 

১০১৫ 

 ২৫ 

োতীয় ক্ষফতন ক্ষের োবযয ূগফথ এফং গয টাআভ- ক্ষের (ঈচ্চতয ক্ষের)/ 
বগরকন ক্ষগ্রড প্রাবপ্তগত একআ ক্ষগ্রগডন তাবরকাবুক্ত ক্ষেযষ্ঠ কভথকতথা/ 
কভথিাযীয ক্ষফতন কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথিাযীয ক্ষফতন গক্ষা কভ গর তা 
ভতাকযণ প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/গফতন ভতা- ৬/৯৮/৭১ 
20-04-
2009 

১০১৬ 

০২  বগরকন ক্ষগ্রড/ টাআভ ক্ষের/ ঈচ্চতয ক্ষের    

 ০১ াখা কাযী  ক্ষযকডথ বকাগযয বগরকন ক্ষগ্রড MF(ID)R-12/77/Part-II/19, 
06-01-
1981 

১০১৮ 

 ০২ ৮, ১২  ১৫ ফছয িাকবযয ক্ষভয়াদ ূবতথগত ক্ষের বনধথাযণ MF(ID)III/R(G)-5/81/2027 
26-12-
1981 

১০১৯ 

 ০৩ ক্ষিগনাটাআবষ্ট গদয বগরকন ক্ষগ্রড MF(ID)-1-43/82(part:II)/56 
30-12-
1982 

১০২০ 

 ০৪ থথ বফবাগগয ব্লক গদ বগরকন ক্ষগ্রড P(Imp)-1/4-B-4(G)/83/95 
30-03-
1983 

১০২১ 

 ০৫ 
ক্ষিগনাগ্রাপায, টাআবষ্ট, বপ কাযী, ফাগেট কাযী এফং ক্ষযকডথ 
বকাগযয বগরকন ক্ষগ্রড। 

NO-MFP/FD(Imp)-IV/U(G)-2/83/198 
23-11-
1983 

১০২২ 

 ০৬ 
বফবএ বনগয়াগ বফবধভারা, ১৯৮১- এয ৫নং বফবধ নুাগয ক্ষফতন 
বনধথাযণ  িাকবযয ক্ষভয়াদ। 

MFP/FD(Imp)-III-I(G)-3/83/318 
21-12-
1983 

১০২৩ 

 ০৭ 
ক্ষগগেগটড  নন- ক্ষগগেগটড (কযাডায াববথ ফযতীত) গদয ঈচ্চতয 
ক্ষের বনধথাযণ। 

NoMFP/FD(Imp)-III-R(G)-12/83/319 
21-12-
1983 

১০২৫ 

 ০৮ 
স্বায়ত্তাবত প্রবতষ্ঠান এফং ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠাগনয টাআভ- ক্ষেগরয 
গফথাচ্চ ীভায় ক্ষৌছগর ঈচ্চতয ক্ষের বনধথাযণ। 

MFP/FD(Imp)-III-R(G)12/83/320 
21-12-
1983 

১০২৬ 

 ০৯ 

ক্ষগগেগটড  নন- ক্ষগগেগটড যকাবয কভথিাযীগগণয (কযাডায াববথ ফযতীত) 
এফং াফবরক ফবডে  ন্যানারাআেড এন্টাযপ্রাআগে এফং ফযাংক  
পাআন্যানবয়ার আনবষ্টবটঈগনয বপায/ নন বপাযগগণয ক্ষফতন ক্ষেগরয 
গফথাচ্চ ীভায় ক্ষৌছাগনায এক ফৎয য যফতথী ঈচ্চতয ক্ষের প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১- ৮৪- ৬৯ 
13-05-
1984 

১০২৭ 

 ১০ 
Partial modification of Notification No. MFP/ FD (Imp)-III-R 

(G)-12/ 83/ 319, dated 21-12-83. 
MF/FD(Imp)-III-R(G)-12/83/78 

21-05-
1984 

১০২৯ 

 ১১ 
Partial modification of Notification No. MFP/ FD (Imp)-III-R 

(G) 12/ 83/ 320 dated 21-12-83. 
MF/FD(Imp)-III-R(G)-12/83/79 

21-05-
1984 

১০৩০ 

 ১২ 

২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা ক্ষেগরয অতায় যকাবয 
কভথিাযীগগণয এফং াফবরক ফবডে  ন্যানারাআেড এন্টাযপ্রাআগে এফং 
ফযাংক  পাআন্যানবয়ার আনবষ্টবটঈগনয নন বপায গগণয েন্য ৮, ১২, 

১৫ ফৎয িাকবয ূবতথয য ঈচ্চতয ক্ষের প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১৮৪(ং-
২)- ৮২ 

12-06-
1984 

১০৩১ 

 ১৩ 

২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা ক্ষেগরয ন্তবুথক্ত যকাবয াফবরক 
ফবডে  ন্যানারাআেড এন্টাযপ্রাআগে এফং ফযাংক  পাআন্যানবয়ার 
আনবষ্টবটঈগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয েন্য ৮, ১২, ১৫ ফৎয িাকবয ূবতথয 
য ঈচ্চতয ক্ষের প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১৮৪(ং-
২)- ১৫৫ 

01-12-
1984 

১০৩২ 

 ১৪ 
Amendment in Notification No. MF/ FD (Imp)-III-R (G)-12/ 

83/ 79, dated 21-5-1984 MF/FD(Imp.)-III-R(G)-12/83/10 
23-01-
1985 

১০৩৪ 

 ১৫ 
Amendment in Notification No. MFP/ FD (Imp)-III-I (G)-3/ 83/ 

318, dated 21-12-1983 MF/FD(Imp)-III-I(G)-3/83/12 
23-01-
1985 

১০৩৫ 

 ১৬ 

Grant of Selection Grade Scale of Tk. 470–1135 to the 

Stenographers transferred/ absorbed in different Ministries/ 

Divisions due to re-organisation as per M.L. Committee Report. 

MF-FD(Imp)-III-R(G)-16-83(Part-

II)/34 
14-02-
1985 

১০৩৬ 

 ১৭ 
Partial modification of notification No. MFP/ FD (Imp)-III-R 

(G)-12/ 83/ 319, dated 2-12-83. 
MF-FD(Imp)-III-R(G)-12-83(Pt.1)-35 

20-02-
1985 

১০৩৭ 

 ১৮ 
Partial modification of notification No. MFP/ FD- (Imp.)-III-R 

(G)-12/ 83/ 320, dated 21-12-1983. 

MF-FD(Imp.)-III-R(G)-12-83(Pt)(1)-

36 
20-02-
1985 

১০৩৯ 

 ১৯ 

২২৫–৩১৫ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা ক্ষেগরয ন্তবুথক্ত যকাবয/ াফবরক 
ফবড  ন্যানারাআেড এন্টাযপ্রাআগে এফং ফযাংক  পাআন্যাবিয়ার 
আিবটবটঈগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয েন্য ৮, ১২, ১৫ ফৎয িাকবয ূবতথয 
য ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ- ক্ষের) প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১- ৮৪(ং-
২)- ৫০ 

13-03-
1985 

১০৪১ 

 ২০ 

২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা ক্ষেগর ন্তবুথক্ত যকাবয, াফবরক 
ফবডে  ন্যানারাআেড এন্টাযপ্রাআগে এফং ফযাংক  পাআন্যানবয়ার 
আনবষ্টবটঈগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয েন্য ৮, ১২, ১৫ ফৎয িাকবয ূবতথয 
য ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ- ক্ষের) প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১- ৮৪(ং-
৫)- ৭৭ 

10-04-
1985 

১০৪২ 

 ২১ ১০% বফবএ কযাডাযবকু্তগদয বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান। MF-FD(Imp)-3-S.G.-1-85-113 
30-06-
1985 

১০৪৩ 
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 ২২ 

২২৫–৩১৫ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা ক্ষেগর ন্তবুথক্ত যকাবয, াফবরক 
ফবডে  ন্যানারাআেড এন্টাযপ্রাআগে এফং ফযাংক  পাআন্যানবয়ার 
আনবষ্টবটঈগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয েন্য ৮, ১২, ১৫ ফৎয িাকবয ূবতথয 
য ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ- ক্ষের) প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১- ৮৪(ং-
৪)- ১২৫ 

05-08-
1985 

১০৪৪ 

 ২৩ 

২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা ক্ষেগরয ন্তবুথক্ত যকাবয/ াফবরক 
ফবডে  ন্যানারাআেড এন্টাযপ্রাআগে এফং ফযাংক  পাআন্যানবয়ার 
আনবষ্টবটঈগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয েন্য ৮, ১২, ১৫ ফৎয িাকবয ূবতথয 
য ঈচ্চতয ক্ষের প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১- ৮৪(ং-
৩)- ১৮৮ 

11-11-
1985 

১০৪৫ 

 ২৪ 

২২৫–৩১৫ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা ক্ষেগর ন্তবুথক্ত যকাবয/ াফবরক 
ফবডে  ন্যানারাআেড এন্টাযপ্রাআগে এফং ফযাংক  পাআন্যানবয়ার 
আনবষ্টবটঈগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয েন্য ৮, ১২, ১৫ ফৎয িাকবয ূবতথয 
য ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ- ক্ষের) প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১- ৮৪(ং-
৫)- ১৯২ 

19-11-
1985 

১০৪৬ 

 ২৫ 
Additions in Notification No. MF-FD (Imp)-III-R (G)-12-83 

(Pt. I)-35, dated 20-2-1985. 
MF-FD(Imp)-3-R(G)-12-83(Pt.1)-218 

24-12-
1985 

১০৪৭ 

 ২৬ 
Additions in Notification No. MF-FD (Imp)-III-R- (G)-12-83, 

(Pt. I) -36 dated 20-2-1985. MF-FD(Imp)-3-R(G)-12-83(Pt.1)-219 
24-12-
1985 

১০৪৮ 

 ২৭ 
Higher Scale (Time scale) to all officers of All Ministries/ 

Divisions/ Departments/ Autonomous Bodies/ Banks and Financial 

Institutions etc. 
MF-FD(Imp.)-3-R(G)-12-83(Pt.I)-4 

02-01-
1986 

১০৪৯ 

 ২৮ 
০৫- ০৮- ১৯৮৫ তাবযগখ োবযকতৃ ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১-
৮৪(ং- ৪)- ১২৫- এয ংগাধনী 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১- ৮৪(ং-
৪)- ১৪ 

22-01-
1986 

১০৫০ 

 ২৯ 
Additions in Notification No. MF (Imp) II (1)AP (G)-16/ 83/ 11 

dated 11-2-1985 MF(MF)-II(1)AP(G)-16/83/58 
10-03-
1986 

১০৫১ 

 ৩০ 

Additions in Notification Nos. MF (ID)-III/ R (G)-5/ 81/ 2027 

dated 26-12-1981 and MFP/ FD (Imp)-III-I (G)-3-83-318 dated 

21-12-1983) 

MF-FD(Imp)-3-H(G)-I-86/149 
23-08-
1986 

১০৫২ 

 ৩১ ক্ষিগনাগ্রাপাযগগণয বগরকন ক্ষগ্রড। ভবফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ৯- ৮৬- ২১ 
15-02-
1987 

১০৫৩ 

 ৩২ ক্ষষ্টগনাটাআবষ্টগদয েন্য বগরকন ক্ষগ্রড। ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ৪- ৮৭- ১১৮৮ 
08-09-
1987 

১০৫৪ 

 ৩৩ 

একআ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ এফং তায ধীনস্থ বপভগূয ক্ষেযষ্ট াাঁট-
বরবকাযগণগক তাগদয কবনষ্ঠ াাঁট- বরবকাযগগণয বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের 
প্রাবপ্তয তাবযখ গত বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের (টাকা ৪৭০–১১৩৫) প্রদান 
ংক্রান্ত। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- ক্ষফঃগেঃ(ঃ)- ৫-
৮৮(ং- ১)- ৫৫ 

25-05-
1988 

১০৫৫ 

 ৩৪ াাঁট- বরবকাযগদয বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের প্রদান। ভ- বফ(ফা)- ৩- ক্ষফঃগেঃ(ঃ)- ৫- ৮৮/৮৩ 
11-10-
1988 

১০৫৬ 

 ৩৫ াাঁট- বরবকায গদ বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের প্রদান। ভ- বফ(ফা)- ৩- ক্ষফঃগেঃ(ঃ)- ৫- ৮৮/৩ 
08-01-
1989 

১০৫৭ 

 ৩৬ াাঁটভুদ্রাক্ষবযকগদয বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের প্রদান। ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ৪- ৮৭/৮ 
19-01-
1989 

 

 ৩৭ 

ফাংরাগদ বিফারগয়য বযন্তগয কভথযত বফবএ(প্রান) কযাডাগযয 
ববনয়য কাযী বিফ/  বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের প্রাপ্ত কাযী বিফ/ কাযী 
বিফগদয োতীয় ক্ষফতন ক্ষের ’৯১ক্ষত ক্ষফতন বনধথাযগণয েন্য ৩বট ফাবলথক 
ক্ষফতন ফৃবদ্ধ (আনবক্রগভন্ট) প্রদান প্রংগগ। 

নং- ভ- বফ(ফা)- ৩(এবে)-
২/৮৯(ং)/৮৬ 

12-12-
1991 

১০৫৮ 

 ৩৮ 
ফাংরাগদগয কৃবল গগফলণা আনবষ্টবটঈগট ক্ষপ্রলগণ বনগয়াবেগত বপল্ডভযানগদয 
২৫% গদ বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের প্রদান ম্পগকথ। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- ডবব্লঈ- (বে)-
১/৮৩(ং- ২)/৫৯ 

31-07-
1991 

১০৬০ 

 ৩৯ 

বিফারয়স্থ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগভূগয বাফ াখায় বনগয়াবেত বাফযক্ষক 
ক্ষেোযায, কাযী বাফযক্ষক, কযাবয়ায  কযা যকায গদ 
বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের ংক্রান্ত। 

ভ- বফ(ফা)- ৩-  এ(বে)- ১/৮৯- ৩৯ 
07-04-
1993 

১০৬১ 

 ৪০ 
বফবএ (আগকানবভক) কযাডাযবুক্ত গগফলণা কভথকতথাগদয বগরকন ক্ষগ্রড 
প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- বঃগপ্রঃ১/৯২/৪০ 
07-04-
1993 

১০৬২ 

 ৪১ 
একআ গদয বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষেগর বনধথাযণ এফং ফাৎবযক ক্ষফতন ফৃবদ্ধ 
(আনবক্রগভন্ট) প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ(ফা)৩- ক্ষফঃগেঃ(ঃ)- ৫/৮৮(ং-
৬)/১০২ 

30-08-
1993 

১০৬৩ 

 ৪২ 
একআ গদয বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষেগর ক্ষফতন বনধথাযণ এফং ফাৎবযক ক্ষফতন 
ফৃবদ্ধ (আনবক্রগভন্ট) প্রদান ংক্রান্ত। 

নং-ভ- বফ(ফা)- ৩- ক্ষফঃগেঃ(ঃ)-
৫/৮৮(ং- ৬)/১৫২ 

30-08-
1993 

১০৬৪ 

 ৪৩ 
১- ১- ৮৪আং তাবযগখ অত্মীকৃত কভথিাযীগদয ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ ক্ষের) 
প্রদান প্রগে। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- ঈঃগেঃ১/৮৮(ং-
৩)/১০০ 

13-10-
1994 

১০৬৫ 

 ৪৪ 
বনম্ন দ  ঈচ্চ গদয িাকুযীয ক্ষভয়াগদয ভবষ্টয বববত্তগত টাআভ ক্ষের 
প্রদান প্রংগগ। 

নং ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)িট্টঃ ফন্দয- ৪০/৯১-
১৯(৫০০) 

22-03-
1995 

১০৬৬ 

 ৪৫ ক্ষফতন ংযক্ষণ। ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/ক্ষফবন- ১১/৯৩/৪৮ 
23-09-
1996 

১০৬৭ 

 ৪৬ 
বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের এফং ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ ক্ষের) মুগৎবাগফ প্রদান 
ংক্রান্ত 

ভ/বফ/ফাস্তঃ৩/টাআভগের-
৩/৯৬(ং)/৭২(২০০) 

10-11-
1997 

১০৬৮ 
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 ৪৭ 

গদান্নবত না আগর ূফথ গদয বববত্তগত প্রদত্ত ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ- ক্ষের), 
গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয ক্ষেগরয ভান ফা ঈিচ্তয আগর ক্ষআ ক্ষক্ষগত্র নযূনতভ 
অবথথক সুবফধা টাঃ ৬০/৭৫ প্রদান প্রগে 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১- ৮৪(ং-
৫)/২২ 

21-11-
1998 

১০৬৯ 

 ৪৮ 

যকায যকাবয/ অধা- যকাবয প্রবতষ্ঠাগন কভথযত োতীয় ক্ষফতন ক্ষের ১৯৯৭ 
এয ৩৪০০–৬৬২৫/-  টাকা ক্ষের বফবষ্ট ঈ- কাযী প্রগকৌরীয ক্ষভাট 
গদয ২৫% গদয বফযীগত বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান 

ভ- বফ/(ফাস্ত- ৪)/বঃগগ্রঃ- ১৮/৯৮/২৪ 
08-06-
1999 

১০৭০ 

 ৪৯ 

গণূতথ বধদপ্তগযয বনয়বভত বাবটথকযার োিগাটথ এগটনগডন্ট (বব,বট,এ)-
ক্ষদযগক ৪ (িায) ফছয িাকবয ূবতথগত বনয়বভত ক্ষভাট গদয ৫০% গদ 
বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান 

ভ- বফ/(ফাস্ত- ৪)/বঃগগ্রঃ- ১২/৯৫/৭৭ 
22-10-
2000 

১০৭১ 

 ৫০ 
ঈ- কাযী কবভঈবনবট ক্ষভবডগকর বপায/ ক্ষভবডগকর এবগটন্ট 
গদয ৫০% বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান 

ভ- বফ/(ফাস্ত- ৪)/বঃগগ্রঃ- ২৮/২০০০/২৬ 
13-06-
2001 

১০৭২ 

 ৫১ 

ফাংরাগদ বিফারগয়য বযন্তগয ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ ভূগ বনগয়াবেত 
বপ কাযী- কাভ- ভুদ্রাক্ষবযক (এর,বড,এ কাভ - টাআবষ্ট) গদ 
বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান ংক্রান্ত 

ভ/বফ (ফাস্তঃ- ২)বঃগগ্রঃ (বিফারয়)-
১:২০০২/২৭৮ 

22-09-
2002 

১০৭৩ 

 ৫২ 
কর বফবএ কযাডাগযয ৬ষ্ঠ ক্ষগ্রগডয ক্ষফতন ক্ষেরবুক্ত গদয ৫০% 
বফযীগত ৫ভ ক্ষগ্রগডয ক্ষফতন- ক্ষেগর বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান প্রগে 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ২৫/৯৩/১৯৬ 
01-11-
2003 ১০৭৪ 

 ৫৩ 

‘গদান্নবত না আগর’ ূফথ গদয বববত্তগত প্রদত্ত ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভ ক্ষের) 
গদান্নবত প্রাপ্ত গদয ক্ষেগরয ভান ফা ঈচ্চতয আগর, ক্ষআ ক্ষক্ষগত্র ননূ্যতভ 
অবথথক সুবফধা ৭৫/-  প্রদান প্রংগগ। 

ভ/বফ/(ফাস্ত- ১)/বফবফধ-
৪/২০০৩/১৬৪(১০০) 

18-12-
2004 

১০৭৫ 

 ৫৪ 
বফবএ কভথকতথাগদয েন্য ৬ষ্ঠ ক্ষগ্রগডয ক্ষফতন ক্ষের আগত ৫ভ ক্ষগ্রগডয 
ক্ষফতন ক্ষেগর বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ২৫/৯৩(ং-
৩)/১০৯ 

28-06-
2005 

১০৭৬ 

 ৫৫ পাভথাবষ্ট গদয ৫০% বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান 
ভ/বফ (ফাস্ত- ৩)/বঃগগ্রঃ(স্বাস্থয-
৪৪)/২০০৬/১৫০ 

11-10-
2006 

১০৭৮ 

 ৫৬ টাআভ- ক্ষের প্রদাগনয বফবধ/ বফধান ক্ষপ্রযণ প্রগে। 
ভ/বফ (ফাা- ২)- ৫- বফবফধ-
১/(ঈঃ)/২০০৬/২৬০ 

19-11-
2006 

১০৭৯ 

 ৫৭ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষেগরয ৯ভ ক্ষগ্রডবুক্ত কভথকতথাগদয ৭ভ ক্ষগ্রগড বগরকন 
ক্ষগ্রড ভঞু্জযীয তাবযখ  ফগকয়া অবথথক সুবফধা প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ (ফাস্তঃ- ২)ক্ষফঃগেঃবনঃ (ংস্ান)-
৩৮/২০০৬/১৫০ 

04-07-
2007 

১০৮০ 

 ৫৮ 

োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৫ ফাস্তফায়গনয প্রাযগভে  তাবযখ থথাৎ ০১- ০১-
২০০৫ তাবযগখ বগরকন ক্ষগ্রড প্রাপ্ত ২য় ক্ষশ্রণীয ক্ষগগেগটড কভথকতথাগদয 
ক্ষফতন কযবন্ডং ক্ষেগরয বযফগতথ যাবয বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষেগর বনধথাযণ 
প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)বফবফধ-
১২(বঃগগ্রঃ)/২০০৬/১০১ 

05-07-
2007 

১০৮১ 

 ৫৯ বদ্ব্তীয় ক্ষশ্রণীয কভথকতথাগদয বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান প্রগে। ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/ফাো(বগগ্র)/০৬/১২৯ 
05-09-
2007 

১০৮২ 

 ৬০ 
প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয়য ধীন যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয়য 
বক্ষকগদয ঈন্নীত ক্ষফতন ক্ষেগর ক্ষফতন বনধথাযণ। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/গফঃগেঃঈঃ-
৩(প্রাগভ)/২০০৬/৩২৯ 

28-11-
2007 

১০৮৩ 

 ৬১ টাআভ- ক্ষের প্রদাগনয বফবধ/ বফধান ক্ষপ্রযণ প্রগে। ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)বফবফধ- ১/(ঈঃ)/২০০৬/২১ 
02-03-
2008 

১০৮৪ 

 ৬২ 
ঈন্নয়ন প্রকল্প ক্ষথগক যােস্বখাগত স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয 
িাকবযকার গণনা কগয টাআভ- ক্ষের এফং বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান ংক্রান্ত। 

নংভ/বফ/(ফাস্ত- ৪)/বফবফধ-
২০(ঈঃগেঃ)/০৭/৪৭ 

24-03-
2008 

১০৮৫ 

 ৬৩ ুবর কনগষ্টফর গদ টাআভগেগরয প্রাযতা প্রগে। 
ভ/বফ (ফাস্ত- ৩)/োঃগফঃগেঃ(স্বযাষ্ট-
০১/২০০৬/৮৬ 

01-04-
2008 

১০৮৬ 

 ৬৪ 
গাড়ী িারকগদয ারকা  বাযী গাড়ী িারনায রাআগিধাযী বাগফ 
বগরকন ক্ষগ্রড ক্ষের প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফগক- ২/৯৪/৪৯১ 
22-06-
2008 

১০৮৭ 

 ৬৫ 
খাদয বধদপ্তগযয ভটযমান ক্ষভকাবনক্স গদয েন্য বগরকন ক্ষগ্রড ভঞু্জয 
প্রগে। 

ভ/বফ (ফাস্ত- ৩)/বঃগগ্রঃ(খাদয-
৩)/২০০৬/১৬৯ 

08-07-
2008 

১০৮৮ 

 ৬৬ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের ২০০৫ এয অতায় বগরকন ক্ষগ্রগড ক্ষফতন 
বনধথাযণ। 

ভ/বফ/(ফাস্ত- ৪)/বফবফধ- ১৬/০৭/১১৩ 
09-07-
2008 

১০৮৯ 

 ৬৭ 

ড়ক  েনথ বধদপ্তগযয াংগঠবনক কাঠাগভাবুক্ত অযফবযকারিায 
ক্ষকনার বপায/ এবিগভটয গদ ২০০৫ এয টাঃ ৪১০০–৮৮২০ (১১ নং 
ক্ষের) ক্ষথগক ৫১০০–১০৩৬০ (১০ নং ক্ষের) টাকা ক্ষফতন ক্ষের বগরকন 
ক্ষগ্রড প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ (ফাস্ত- ৩)- বঃগগ্রঃ (গমাগাগমাগ)-
২/২০০৪/১৭৯ 

13-07-
2008 

১০৯০ 

 ৬৮ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের ২০০৫ এয অতায় যাব বগরকন ক্ষগ্রগড 
ক্ষফতন বনধথাযণ। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)বফবফধ- ১৬/০৭/১৫১ 
14-09-
2008 

১০৯১ 

 ৬৯ 
য়াায কনগিফর  ববে কনগষ্টফর গদ টাআভগেগরয প্রাযতা 
প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/প্রভ-
৯(ক্ষফতনভতা)/২০০৬/১৫৬ 

22-09-
2008 

১০৯২ 

 ৭০ কাযাযক্ষীগদয ০৩ (বতন) বট টাআভগেগরয প্রাযতা প্রগে। 
ভ/বফ (ফাস্ত- ৩)- টাঃগের(স্বযাষ্ট্র-
১২)/২০০২/২৬২(৩) 

22-10-
2008 

১০৯৩ 

 ৭১ 

াাঁট- বরবকায, াাঁট ভদু্রাক্ষবযক, ভদু্রাক্ষবযক, এফং বপ কাযী কাভ-
ভদু্রাক্ষবযক গদ বগরকন ক্ষগ্রড এফং বগ্রভ আনবক্রগভন্ট প্রদাগনয েন্য গবত 
যীক্ষা টাআ যাআটাগযয বযফগতথ কবম্পঈটাগয গ্রণ ংক্রান্ত। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/ংদ(বঃগগ্রঃ)/ 
২০০৮/১৬৫ 

22-10-
2008 

১০৯৪ 
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 ৭২ 
বিফারয়স্থ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগভূগয ক্ষিআন ক্ষায কবয়ায  পগটাকব 
ক্ষভবন াগযটয গদ বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ- বফ/(ফাস্ত৫)/থথ(বঃগগ্রড)-
২/২০০৮/৪৬ 

05-03-
2009 

১০৯৫ 

 ৭৪ 
ঈ- কাযী কবভঈবনবট ক্ষভবডগকর বপায/ ক্ষভবডগকর এবগটন্ট গদ 
বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)বফবফধ-
২০/(ঈঃগের)/২০০৭/৪৭ 

13-06-
2009 

১০৯৬ 

 ৭৫ 
ঈ- কাযী কবভঈবনবট ক্ষভবডগকর বপায/ ক্ষভবডগকর এবগটন্ট গদ 
বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান। 

ভ/বফ/(ফাস্ত- ৪)/বঃগগ্রঃ- ২৮/২০০০/২৬ 13-06-
2009 

১০৯৭ 

 ৭৬ ডুবিগকবটং ক্ষভবন াগযটয গদ বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান। 
নং- ভ/বফ/ফাস্তঃ- ৪/যাকা- ৯ 
(বঃগগ্রঃ)/২০০৯/৬২ 

02-08-
2009 

১০৯৮ 

 ৭৭ 
বফবএ (াধাযণ বক্ষা) কযাডাগয কাযী ধযাক  প্রবালকগদয 
বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান প্রগে 

ভ/বফ (ফাস্ত- ২)বঃগগ্রঃ(বক্ষা)-
৪/২০০৯/১৪৭ 

03-08-
2009 

১০৯৯ 

 ৭৮ 
ঈন্নয়ন প্রকল্প ক্ষথগক যােস্বখাগত স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয 
িাকবযকার গণনা কগয টাআভ- ক্ষের এফং বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/(ফাস্ত- ৪)/বফবফধ-
২০(ঈঃগের)/২০০৭/৯১ 

15-12-
2009 

১১০০ 

 ৭৯ 

ফাংরাগদ ক্ষযরগয় াাতারভগূয পাভথাবি (ব্লকড ক্ষাি) গদ োঃ 
ক্ষফঃ ক্ষের, ২০০৫ এয টাঃ ৪১০০- ৮৮২০ (১১ নং ক্ষের) ক্ষথগক ৫০% গদ 
যফতথী ঈচ্চতয ক্ষের টাঃ ৫১০০- ১০৩৬০ (১০ নং ক্ষের) বগরকন ক্ষগ্রড 
ক্ষের প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/ফাস্ত- ৩/ক্ষফঃগেঃঈঃ(গমাগাগমাগ-
৫)/২০০৮(ং)/৪৩ 

24-02-
2010 

১১০১ 

 ৮০ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের/ ২০০৯ নুমায়ী ২য় ক্ষশ্রণীয কভথকতথাগণগক ঈচ্চতয 
ক্ষের (টাআভগের)  বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ (ফাস্ত- ৫)-
বঃগগ্রঃ/টাঃগের/০৫/২০০৯/২৬ 

28-03-
2010 

১১০২ 

 ৮১ 
ক্ষভবডগকর ক্ষটকগনারবেি (রযাফগযটযী, ক্ষযবডগ্রাবপ, ক্ষযবডগথযাব, ক্ষডন্টার, 

ক্ষগনটাযী আিগক্টয  বপবেথযাী) গদ োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৫ এ 
বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ (ফাস্ত- ৩)- বঃগগ্রঃ(স্বাস্থয)-
১১২/২০০৭/৭৩ 

25-04-
2010 

১১০৪ 

 ৮২ 
২য় ক্ষশ্রণীয কভথকতথাগণগক বগরকন ক্ষগ্রড  ঈচ্চতয ক্ষের (টাআভগের) 
প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ (ফাস্ত- ৫)-
বঃগগ্রঃ/টাঃগের/২০১০/(ং)/৩৬ 

03-05-
2010 

১১০৫ 

 ৮৩ 
ত্রাণ  ুনফথান বধদপ্তগযয ক্ষেরা কাঠাগভাগত বনগয়াবেত ক্ষফতায 
মন্ত্রিারকগদয নুকূগর বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান। 

০৭.০৬১.০০০.০০.২৩.০০২.২০১০- ২৯৮ 
26-09-
2010 

১১০৬ 

 ৮৪ ৫ভ ক্ষগ্রডবুক্ত কযাডায কভথকতথাগদয টাআভ- ক্ষের প্রদান। 
১৫- অআন/২০১১/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/২০১০। 

17-01-
2011 

১১০৭ 

 ৮৫ 
ঈন্নয়ন প্রকল্প ক্ষথগক যােস্বখাগত স্ানান্তবযত গদয দধাযীগদয 
িাকবযকার গণনা কগয টাআভগের এফং বগরকন ক্ষগ্রড প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/বফবফধ- ২০/ঈঃ 
ক্ষেঃ/২০০৭/(ং)/৭৪ 

22-09-
2011 

১১০৮ 

 ৮৬ 
ভন্ত্রণারয়/বফবাগভূগয এভ,এর,এ,এ এফং দপ্তযী গদ বগরকন 
ক্ষগ্রড প্রদান ংক্রান্ত। 

০৭.০০.০০০০.১৬৩.৩১.০০৮.১২- ১২৪ 03-06-
2012 

১১০৯ 

০৩  বগ্রভ আনবক্রগভন্ট    

 ০১ 
Amendment in the Notification No. MF-FD(Imp)-III-R(G)-12-

83(Pt.L)-35 dated 20.2.1985 
MF-FD(Imp)-3-R(G)-12-83(Pt.I)-218 

24-12-
1985 

১১১১ 

 ০২ 

Advance Increments to the Stenographers/ Steno-typists, Typists 

for showing proficiency in Shorthand and Typing, both in English 

and Bengali 
MF/FD(Imp)-3-R(G)-16-83(Pt.I)/161 

14-09-
1986 

১১১২ 

 ০৩ 
ফাংরা  আংগযেী ঈবয় বালায় টথহ্যান্ড  টাআবং- এ দক্ষতা প্রদথগনয েন্য 
াাঁট- বরবকায, াাঁটভদু্রাক্ষবযক, ভদু্রাক্ষবযক  বনম্নভান কাযী- কাভ-
ভদু্রাক্ষবযকগণগক রৃ’বট বগ্রভ আনবক্রগভন্ট প্রদান প্রগে। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ৯- ৮৬- ১৩ 
28-01-
1988 

১১১৩ 

০৪  বফববন্ন কবভগন কভথযতগদয ক্ষফতন- বাতা বনধথাযণ    

 ০১ 
ক্ষযগুগরটযী বযপথভ কবভগনয ক্ষিয়াযভযান, দস্যফৃন্দ  ংমুক্ত/ গমাগী 
কভথকতথা- কভথিাযীফগৃন্দয ম্মানীয ায নুগভাদন প্রংগগ। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৬/২০০০/১৭ 
10-03-
2008 

১১১৫ 

 ০২ 
ফাংরাগদ ক্ষটবরগমাগাগমাগ বনয়ন্ত্রণ কবভগনয ক্ষিয়াযভযান, বাআ 
ক্ষিয়াযভযান  কবভনাযগগণয ক্ষফতন বাতাবদ  দভমথাদা বনধথাযণ 

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ১৫৫ 
02-05-
2011 

১১১৬ 

 ০৩ 
ববকঈবযবটে এন্ড এক্সগিঞ্জ কবভন, ফীভা ঈন্নয়ন  বনয়ন্ত্রণ কতৃথক্ষ 
এফং মুফক ংক্রান্ত কবভগনয ক্ষিয়াযভযান  দস্যগগণয ক্ষফতন বাতাবদ 
 দভমথাদা বনধথাযণ। 

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ১৫৬ 02-05-
2011 

১১১৭ 

 ০৪ 
মুফক ংক্রান্ত কবভগনয দস্য- এয ক্ষফতন বাতাবদ  দভমথাদা 
বনধথাযণ। 

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ২২০ 29-08-
2011 

১১১৮ 

 ০৫ 
ফাংরাগদ যকাবয কভথকবভগনয ক্ষিয়াযভযান  দস্যগগণয ক্ষফতন 
বাতাবদ  ন্যান্য সুবফধাবদ ুনঃবনধথাযণ। 

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ২৭০ 03-11-
2011 

১১১৯ 

 ০৬ 
ববকঈবযবটে এন্ড এক্সগিঞ্জ কবভগনয দস্যগগণয ক্ষফতন বাতাবদ  
দভমথাদা ুনঃবনধথাযণ। 

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ২৪ 07-02-
2012 

১১২০ 

০৫  ক্ষফতন ফবৃদ্ধ    

 ০১ যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতনফৃবদ্ধ প্রদান প্রংগগ। ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪/১৮০ 29-12-
1994 

১১২২ 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XXVIII  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ০২ 
অধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী 
প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতন ফৃবদ্ধ প্রদান প্রংগগ। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/ক্ষফতন ফৃবদ্ধ- ১/৯৫/০৯ 19-01-
1995 

১১২৪ 

 ০৩ 
যকাবয/ অধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী 
প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতনফৃবদ্ধ প্রদান প্রংগগ। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪(ং-
২)/৩১ 

25-02-
1995 

১১২৬ 

 ০৪ 

যকাবয/ ধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী 
প্রবতষ্ঠানভগূয ক্ষম ভস্ত কভথকতথা/ কভথিাযী ০১- ০১- ৯৫ তাবযখ আগত ৩০-
০৬- ৯৫ তাবযখ এফং তৎযফতথী ভগয় গদান্নবত াআগফন ফা নতনু বনগয়াগ 
প্রাপ্ত আগফন তাাগদযগক ভরূ ক্ষফতগনয ঈয ১০% ক্ষফতন ফৃবদ্ধয সুবফধা প্রদান 
প্রংগগ। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪(ং-
১)/২০১ 

30-09-
1995 

১১২৯ 

০৬  ক্ষফতনগের ুনঃবনধথাযণ/ ঈন্নীতকযণ    

 ০১ 
প্রাবনক কভথকতথা এফং ফযবক্তগত কভথকতথা দভূগয ক্ষফতন ক্ষের, 

ঈন্নীতকযণ 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ-

১১/৯৮/১৩৪(২০০০) 
01-06-
1999 

১১৩১ 

 ০২ 

বফবএ (রৄম্পদ) কযাডাগযয ক্ষেরা রৄম্পদ কভথকতথা গদয ভভাগনয 
যস্পয ফদবরগমাগয বফবন্ন দনাগভয কযাডাযগদয ক্ষফতন ক্ষের, বফবএ 
(গযরগয়: প্রগকৌর) কযাডাগযয বফবাগীয় প্রগকৌরী/ বনফথাী প্রগকৌরী 
দগুগরায ভভাগনয াযস্পবযক ফদবরগমাগয বফববন্ন দনাগভয কযাডাযগদয 
এফং বফবএ (গযরগয়: বযফন  ফাবণবেযক) কযাডাগযয বফবাগীয় 
োিগাগটথন/ কভাবথয়ার বপায দগুগরায ভভাগনয াযস্পবযক 
ফদবরগমাগয বফববন্ন দনাগভয কযাডায গদয ক্ষফতন ক্ষের ৭২০০-
১০৮৪০×(৯৭) টাকা (৬ষ্ঠ ক্ষগ্রড) ক্ষথগক ৯৫০০- ১২১০০- (৯৭) (৫ভ ক্ষগ্রড) 
টাকায় ঈন্নীতকযণ। 

নং ভ/বফ (ফাস্তঃ- ১)/বফবফধ- ১৮/৯৯/১৬০ 06-08-
2001 

১১৩২ 

 ০৩ গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ ক্ষফতন বাতা প্রদান প্রগে। (গপ্রলণ গদয ক্ষক্ষগত্র) ভ/বফ/বফবধ-৫/ক্ষফবন-১০/৯৯/২৫ 10-03-
2002 

১১৩৪ 

 ০৪ 
ভন্ত্রণারয়/ বফবাগভূগয ‘াাঁট- ভুদ্রাক্ষবযক কাভ কবম্পঈটায াগযটয’ 
গদয ক্ষফতনগের ুনঃ বনধথাযণ। 

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩ 25-11-
2010 

১১৩৫ 

 ০৫ 

প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারয়াধীন প্রাথবভক বক্ষা বধদপ্তগযয ‘ক্ষেরা 
প্রাথবভক বক্ষা বপায/ ববটঅআ সুাবযনগটনগডন্ট’ গদয ক্ষফতনগের 
ুনঃবনধথাযণ। 

০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৮.২০১০- ৩৭৬ 28-11-
2010 

১১৩৬ 

 ০৬ 
ভাদক দ্রফয বনয়ন্ত্রণ বধদপ্তগযয ‘ঈ- বযদথক, কাযী ঈ- বযদথক 
এফং বাী’গদয ক্ষফতনগের ুনঃবনধথাযণ। 

০৭.১৬১.০০০.০০.৪৪.০১৭.২০১০- ৩৭৭ 29-11-
2010 

১১৩৭ 

 ০৭ 

ক্ষফাভবযক ক্ষক্ষগত্র নাবথং ক্ষায় বনগয়াবেত বডগিাভাধাযী নাথগদয 
দভমথাদা ৩য় ক্ষশ্রণী ক্ষথগক ২য় ক্ষশ্রণীগত ঈন্নীতকযগণ ক্ষফতনগের 
ঈন্নীতকযণ প্রগে। 

০৭.১৬৩.০০০.০০.৪৫.১৪৫.২০১১- ৫৭ 
24-02-
2011 

১১৩৮ 

 ০৮ 
প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয়য ধীন যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয়য 
গদান্নবতপ্রাপ্ত প্রধান বক্ষকগগণয ঈন্নীত ক্ষেগর ক্ষফতন বনধথাযণ প্রগে। 

০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৩.২০১০- ১২৩ 
26-04-
2011 

১১৩৯ 

 ০৯ 
ভন্ত্রণারয়/বফবাগভূগয ‘াাঁট- ভুদ্রাক্ষবযক কাভ কবম্পঈটায াগযটয’ 
গদয ক্ষফতনগের ুনঃ বনধথাযণ। 

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ২৫৩ 18-10-
2011 

১১৪০ 

 ১০ 
ভন্ত্রণারয়/বফবাগভূগয ‘াাঁট ভুদ্রাক্ষবযক কাভ কবম্পঈটায াগযটয’ 
দধাযীগদয ুনঃবনধথাযণকৃত ক্ষফতনগের প্রাবপ্ত ংক্রান্ত। 

০৭.০০.০০০০.১৬১.২১.১২(ং)- ৫৪ 22-03-
2012 

১১৪১ 

 ১১ 
ভন্ত্রণারয়/ বফবাগভুগয ‘াাঁট- ভুদ্রাক্ষবযক কাভ কবম্পঈটায াগযটয’ 
গদয ুনঃবনধথাযণকৃত ক্ষফতনগের অগদগয ২নং নুগচ্ছদ ববথরকযণ। 

০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০৭.১২- ১১৩ 31-05-
2012 

১১৪২ 

 ১২ 
প্রবতযক্ষা ক্ষগাগয়ন্দা ভাবযদপ্তয (বডবেএপঅআ)- এয ববকঈবযবট এবটযান্ট 
াফ- আিগক্টয (এএএঅআ) গদয ক্ষফতনগের ুনঃবনধথাযণ। 

০৭.০০.০০০০.১৬১.২৩.০৩৬.১২- ১১৪ 31-05-
2012 

১১৪৩ 

 ১৩ 
ক্ষেরা প্রাগকয কামথারগয় কভথযত বূবভ ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন ক্ষোয 

গদয ক্ষফতনগের ুনঃবনধথাযণ। 
০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০২৫.১২-১১৫ 31-05-

2012 
১১৪৪ 

 ১৪ 
োতীয় বনযাত্তা ক্ষগাগয়ন্দা বধদপ্তগযয কবতয় গদয ক্ষফতনগের 

ুনঃবনধথাযণ। 
০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২-১২৯ 

31-05-
2012 

১১৪৫ 

 ১৫ 
েনবক্ত, কভথংস্থান  প্রবক্ষণ ফুযগযায েনবক্ত েবয বপায গদয 

ক্ষফতনগের ুনঃবনধথাযণ। 
০৭.০০.০০০০.১৬৫.৪৯.০০১.১২- 

31-05-
2012 

১১৪৬ 
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াধযা-৬ 

বফতন বনধথাযণ 
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বফতন ভতাকযণ 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 

 

NOTIFICATION 
 

No.MF/(ID)-II/P-5/78Pt./746, Dated, the 31
st
 May, 1980 

 

 

In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following further amendments in 

the Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977, issued under this Division’s Notification No. 

MF(ID) -1-3/ 77/ 850, dated the 20
th

 December, 1977 namely:- 

 

In the aforesaid Order, in paragraph 6, sub-paragraph (I) after clause (d) the following new 

clause (e) shall be inserted namely: 

 

‘(e) If as a consequence of the earlier date of increment, the pay of a person becomes higher than 

that of another who is senior to him in the gradation list for the same cadre and whose pay on 

30-6-1977 was not less than that of the junior person, the date of increment of the senior 

person shall be advance to equalise his pay with the pay of the first mentioned person: 

 

Provided that this provision will be attracted in cases where the junior person whose pay 

exceeds that of his senior was given before 1-7-77, or is given after 30-6-1977 as personal 

pay, Special pay, Deputation pay, advance increment for higher qualification etc., or any other 

payment in the nature of pay.’ 

 

This Notification shall be deemed to have taken effect from 1-7-1977. 

 

By Order of the President 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 

 

NOTIFICATION 
 

No. MF/ (ID)-II/ P-5/ 78 Pt./ 963, Dated, the 18th July, 1980 

 

 

 In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following further amendments in 

the Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977, issued under this Division’s Notification No. 

MF(ID) P-II/ 77/ 852, Dated the 20
th

 December, 1977 Namely:- 

 

 In the aforesaid Order, in paragraph 5, sub-paragraph (i) after clause (d) the following new clause 

(e) shall be inserted namely: 
 

‘(e) It as a consequence of the earlier date of increment, the pay of a person becomes higher 

than that of another who is senior to him in the gradation list for the same cadre and whose 

pay on 30-6-1977 was not less than that of the junior person, the date of increment of the 

senior person shall be advanced to equalise his pay with the pay of the first mentioned person: 

 

Provided that this provision will be attracted in cases where the junior person whose pay 

exceeds that of his senior was given before 1-7-77, or is given after 30-6-1977 as personal 

pay, Special pay, Deputation pay, advance increment for higher qualification etc., or any other 

payment in the nature of pay.’ 

 

This Notification shall be deemed to have taken effect from 1-7-1977. 

 

By Order of the President 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 

 

NOTIFICATION 
 

No. MF/(ID)-II/P-/78 Pt.964, Dated, the 18th July, 1980 

 

 

In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following further amendments in 

the Services (Bank and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1978, issued under this 

Division’s Notification No. MF(ID) -5/ 78/ 1025, Dated the 15
th

 September, 1978 namely:- 

 

In the aforesaid Order, in paragraph 5, sub-paragraph (I) after clause (d) the following new clause 

(e) shall be inserted namely: 

 

‘(e) If as a consequence of the earlier date of increment, the pay of a person becomes higher 

than that of another who is senior to him in the gradation list for the same cadre and whose 

pay on 30-6-1977 was not less than that of the junior person, the date of increment of the 

senior person shall be advance to equalise his pay with the pay of the first mentioned person: 

 

Provided that this provision will be attracted in cases where the junior person whose pay 

exceeds that of his senior was given before 1-7-77, or is given after 30-6-1977 as personal 

pay, Special pay, Deputation pay, advance increment for higher qualification etc., or any other 

payment in the nature of pay.’ 

 

This Notification shall be deemed to have taken effect from 1-7-1977. 

 

By Order of the President 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

(IMPLEMENTATION WING) 

SECTION-I 

No.MF/FD(IMP)-1/MNS-23(G)/85/137 Dated 21.12.85 

 
 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Reorganisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following further amendment in 

the Modified New Scales of Pay, 1985 Orders issued vide SRO 354-L/ 85/ MF/ FD (Imp1)-1/ MNS-16/ 

85-58 dated 5.8.1985, SRO 355-L/ 85/ MF/ FD (Imp1)-1/ MNS-17/ 85-59 dated 5.8.1985, SRO 356-L/ 

85/ MF/ FD (Imp1)-1/ MNS-18/ 85-60 dated 6.8.1985, SRO 358-L/ 85/ MF/ FD (Imp1)-1/ MNS-19/ 

85-61 dated 7.8.1985 and SRO 359-L/ 85/ MF/ FD (Imp1)-1/ MNS-20/ 85-62 dated 8.8.1985 namely:- 

 

In the aforesaid Orders, in paragraph 6, sub-paragraph (1) after clause (b) the following new 

clause (c) shall be inserted namely:- 

‘(c) If as a consequence of the earlier date of increment, the pay of a person becomes higher 

than that of another who is senior to him in gradation list for the same order/ post and whose 

pay on 31.5.85 was not less then that of the junior person, the date of increment of the senior 

person shall be advanced to equalise his pay with the pay of the first mentioned person: 

 

Provided that this provision will not be attracted in cases where the pay of the junior 

person exceeds that of his senior because of Personal Pay, Personal Allowance, advance 

increment for higher qualification etc. or any other payment in the nature of pay, given before 

1.6.85 or thereafter. 

 

2. This Notification shall be deemed to have taken effect from 1.6.1985. 

 

By Order of the President 

 

 

H.R.Datta 

Deputy Secretary 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৪ 

নাং-এভ,এপ/এপ,বড(াঅাআ,এভ,ব)৪/াআউ(বজ)-৩০/৮৩/৬ তাবযখ: ২১-২-১৯৮৬ াআাং। 

 

বফল: নতনু জাতী বের/ নতনু বেগর াবতবযক্ত াআনবিগভন্ট প্রাপ্ত ববনযগদয বফতন ভবডপাাআড বনউ বেগর 
াবতবযক্ত াআনবিগভন্ট প্রাপ্ত জবুনযগদয বফতন াগক্ষা কভ া উদ্ভতূ ভস্যা ম্পবকথত। 

 

 এ ভগভথ যকায াফবত গগছ বম, যকাবয াবপ/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠাগনয বফববন্ন গদ 
বক্ষাগত বমাগযতায বববত্তগত াথফা প্লাবনাং  বডজাাআন াখা কাজ কযায জন্য স্দাতক/ এ,এভ,াঅাআ,াআ (AMIE) বডবিয 
বববত্তগত বমফ বক্ষগে াবতবযক্ত াআনবিগভগন্ট নতুন জাতী বের/ নতুন বেগর প্রদান কযা  উায উয ফাৎবযক 
াআনবিগভন্ট ৩১-৫-১৯৮৫ তাবযগখ প্রায ভূর বফতগনয বববত্তগত ভবডপাাআড বনউ বেগর ১-৬-১৯৮৫ তাবযগখ মথাযীবত 
বফতন বনধথাবযত ায পগর ১-৬-১৯৮৫ বথগক মাযা একাআ বববত্তগত ানুরূ াবতবযক্ত াআনবিগভন্ট ভবডপাাআড বনউ 
বেগর বগগছন, তাাঁগদয বফতন তাাঁগদয ববনয (াথথাৎ ১-৬-৮৫ তাবযগখয ূগফথ মাযা নতুন জাতী বেগর/ নতুন বেগর 
ানুরূ াআনবিগভগন্ট বগগছন) াগক্ষা বফী গগছ। এয কাযগণ ববনয  জুবনযগদয ভবডপাাআড বনউ বফতগন 
াাভঞ্জস্য ৃবি গগছ। 

 

২। বফলবট বফগফচনা কগয যকায বদ্ধান্ত িণ কগযগছ বম, ১-৬-১৯৮৫ তাবযগখয ূগফথ মাাঁযা বক্ষাগত/ কাবযগযী 
বমাগযতায বববত্তগত াথফা প্লাবনাং  বডজাাআন াখায কাজ কযায জন্য প্রচবরত বফধান ানুাগয বম াংখযক াবতবযক্ত 
াআনবিগভন্ট বগবছগরন এফাং ৩১-৫-১৯৮৫ তাবযগখ নতুন জাতী বের নতুন বেগর ভূর বফতগনয াগথ উা াঅযণ 
কগযবছগরন তাাঁগদয বফতন ভবডপাাআড বনউ বেগর বনম্নবরবখত দ্ধবতগত ১-৬-১৯৮৫ তাবযগখ বনধথাযণ কযগত গফ। 

ক) বম বক্ষগে প্রচবরত বফধান ানুাগয বক্ষাগত/ কাবযগযী বমাগযতায বববত্তগত াথফা প্লাবনাং  বডজাাআন াখা 
কাজ কযায জগন্য বম াংখযক াবতবযক্ত াআনবিগভন্ট প্রদান কযা গবছর এফাং ৩১-৫-১৯৮৫ তাবযগখ উা 
ভূর বফতগনয াগথ মুক্ত কগয বফতন বনধথাবযত  াঅবযত গবছর বগক্ষগে ভবডপাাআডবনউ বেগর বফতন 
বনধথাযগণয জগন্য ভবডপাাআড বনউ বের াঅগদ ম্ববরত বফ্ঞপবপ্তয ৫(এ) ানুগেগদ ফবণথত ভূর বফতন বথগক 
ভাংখযক াআনবিগভগন্টয (গল প্রাপ্ত াগয) াাংক বফগাগ কগয ভূর বফতন বনধথাযণ কযগত গফ, 

খ) াতাঃয ভবডপাাআড বনউ বের াঅগদ ম্ববরত বফ্ঞপবপ্তয ৫(বফ), (ব)  (বড) ানুগেগদয বফধান াংবিষ্ট বক্ষগে 
প্রগাগ কযগত গফ, 

গ) উগযাক্ত (ক)  (খ) এ ফবণথত প্রবিা প্রাপ্ত বফতগনয বববত্তগত বফ্ঞপবপ্তয ৬(১)(এ) ানুগেদ ানুাগয 
ভবডপাাআড বনউ বেগর বফতন বনধথাযণ কযগত গফ, 

ঘ) উগযাক্ত (গ) ানুাগয বনধথাবযত ভূর বফতন বথগক বম াংখযক াআনবিগভন্ট (ক) ানুাগয বফগাগ কযা গবছর, 

ব াংখযক াআনবিগভন্ট ভবডপাাআড বনউ বেগরয াংবিষ্ট ছগক বাফ কগয ফযবক্তগত বফতন (বব) বাগফ 
াঅরাদাবাগফ ১-৬-১৯৮৫ গত প্রগদ গফ এফাং এাআ ফযবক্তগত বফতন বফবধ বভাতাগফক বফতন গণয গফ। 

 

৩। যকায াঅয বদ্ধান্ত িণ কগযগছ বম, ১-৬-১৯৮৫ তাবযখ  তাযয গত মাাঁযা বক্ষাগত/ কাবযগযী বমাগযতায 
বববত্তগত াথথাৎ প্লযাবনাং  বডজাাআন াখা কাজ কযায জগন্য বম াবতবযক্ত াআনবিগভন্ট ভবডপাাআড বনউ বের াঅগদ 
ম্ববরত বফ্ঞপবপ্তয ১০ ানুগেদ ানুাগয প্রায গফন তাাঁগদয বেগর বাআফ াআনবিগভন্ট-এয াাংক ভূর বফতগনয াগথ 
মুক্ত গফ না, তগফ উা ফযবক্তগত বফতন বগগফ াঅরাদাবাগফ প্রগদ গফ এফাং ফযবক্তগত বফতন বফবধ বভাতাগফক বফতন 
বের বগগফ গণয গফ। 

 

৪। ভবডপাাআড বনউ বের, ১৯৮৫ াঅগদগ এতদাংিান্ত প্রগাজনী াংগাধনী মথাভগ জাবয কযা গফ। 

 

 

এাআচ, াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং, াখা-৪ 

নাং-এভ,এপ/এপ,বড(াআভ,ব)(৪াআউ(বজ)৩০/৮৩/৬৭ তাবযখ: ২২/৫/১৯৮৬ াআাং। 

 

বফল: নতনু জাতী বের/ নতনু াবতবযক্ত াআনবিগভন্ট প্রাপ্ত ববনযগদয বফতন ভবডপাাআড বনউ বেগর াবতবযক্ত 
াআনবিগভন্ট প্রাপ্ত জবুনযগদয বফতন াগক্ষা কভ া উদ্ভতূ ভস্যা ম্পবকথত। 

 

 বক্ষা, াংেবৃত, মুফ  িীড়া ভন্ত্রণারগয প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায দপ্তয বথগক এ ভগভথ প্রশ্ন বতারা গগছ বম 
াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ব্রাগেয ২১/৬/১৯৮৬ তাবযগখয াবপ স্মাযক নাং এভ,এপ/ এপ(বড)াঅাআ,এভ(ব)৪/ াআউ(বজ)-
৩০/ ৮০/ ৬ এয ভাধযগভ বক্ষাফগ/ কাবযগযী বমাগযতা প্লাবনাং  বডজাাআন াখায কাজ কযায জন্য ১/৬/১৯৮৫ তাবযখ 
বথগক বম ফযবক্তগত বফতন (বব) প্রদাগনয বফধান কযা গগছ, উক্ত ফযবক্তগত বফতন (বব)-বক বফতন বাগফ গণয 
কগয উায বববত্তগত বাতাবদ প্রদাগনয বকান াফকা াঅগছ বকনা। 

 

২) এ প্রগে উগযাবিবখত ২১/৬/১৯৮৬ তাবযগখয স্মাযগকয ২(৭) ানুগেগদয প্রবত দৃবষ্ট াঅকলথণ কগয জানাগনা মাগে 
বম, াঅগরাচয ফযবক্তগত বফতন াবফথকবাগফ বফতন বাগফ গণয গফ এফাং উায বববত্তগত বাতাবদ প্রগদ গফ। 

 

 

বভাাঃ নাবভ 

উ-বচফ ২। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-উাঃগোঃ-২-৮৮-৬৪ তাবযখ: 
২৫/৬/১৯৮৮াআাং। 

১০/৩/১৩৯৫ ফাাং। 

 

বফল: উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তগত বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী াগক্ষা কভ বফতন াায বপ্রবক্ষগত তা 
ভতাকযণ প্রগে। 

 

 উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রফতথগনয পগর বমফ বক্ষগে বজযষ্ঠ কভথচাযী, াংগাবধত বফতন বের, ৮৫ জাবযয ূগফথ 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বগগছন, তাাঁযা, বমফ কবনষ্ঠ কভথচাযী, াংগাবধত বফতন বের, ৮৫ জাবযয য উচ্চতয 
বের (টাাআভ-বের) বগগছন, তাাঁগদয াগক্ষা কভ বফতন াগেন। এয কাযণ গে াংগাবধত বফতন বের, ৮৫ বত 
ফাবলথক াআনবিগভগন্টয ায, ১৯৭৭ াগরয নতুন জাতী বফতন বেগরয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয ায াগক্ষা বফী। াঅয 
বদখা মাগে বম, বকান বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ কভথচাযীয উচ্চতয বেগর (টাাআভ বেগর) বফতন বনধথাযণকাগর, ধাগ বনগ 
মাা, যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন বনধথাযগণয সুবফধা প্রায গেন না। াযবদগক, বকান বকান বক্ষগে কবনষ্ঠ 
কভথচাযীয উচ্চতয বেগর (টাাআভ বের এ) বফতন বনধথাযণকাগর, ধা না বভরা, যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন বনধথাযগণয 
সুবফধা া। পগর, এরূ বক্ষগে একজন বজযষ্ঠ কভথচাযী, তাাঁয কবনষ্ঠ কভথচাযী াগক্ষা বফতন কভ াগেন। এগত কগয, 

বকান বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথচাযীগদয বফতন প্রাবপ্তয বক্ষগে বফলভয বদখা বদগগছ। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ, বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথচাযীয বফতন বফলভয দূযীকযণাগথথ, যকায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বম, বমফ 
বক্ষগে একাআ উচ্চতয (গেগর-টাাআভ বেগর), বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী বথগক বফতন কভ াগেন/ াগফন, বফ 
বক্ষগে, বম তাবযখ গত বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী বথগক বফতন কভ াগেন/ প্রায গফন, বাআ তাবযগখ বজযষ্ঠ 
কভথচাযীয বফতন, কবনষ্ঠ কভথচাযীয বফতগনয ভান কযা বমগত াগয এফাং যফতথীগত বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয বফতগনয াভতা 
মাগত ুনযা না বদখা বদ, বজন্য বজযষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযখ, কবনষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয 
তাবযগখয াগথ, একাআ কযা বমগত াগয। 

 

৩। এাআ াঅগদ ১-৬-১৯৮৫ াআাং তাবযখ গত কামথকয গগছ ফগর গণয গফ। 

 

 

এাআচ. াঅয. দত্ত 

উ-বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃ বোঃ(াঃ)-৬/৮৮/৭০ তাবযখ: ৩-৮-১৯৮৯ াআাং 
১৯-৪-১৩৯৬ ফাাং 

 

বফল: বনম্নগদ ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধ (াআনবিগভন্ট) জাবনত কাযগণ, যফতথী একাআ গদ গদান্নবতগত বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ 
কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ভগধয বফতগনয াভতা দযূীকযণ াংিান্ত। 

 

 বকান বকান বক্ষগে বদখা মা বম, একাআ দ বথগক একজন বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী বমবন বনম্ন গদয ফাবলথক বফতন 
ফবৃদ্ধ (াআনবিগভন্ট) াায ূগফথ গদান্নবত বগগছন, বতবন তাাঁয কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী বমবন বনম্নগদয ফাবলথক বফতন 
ফবৃদ্ধ (াআনবিগভন্ট) াায য গদান্নবত বগগছন, তাাঁয বথগক কভ বফতন াগেন। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ, বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয ভগধয বফতন বনধথাযগণয বম, াভতা বদখা বদগগছ তা 
দূযীকযগণয জন্য বফলবট বফগফচনায য, যকায দ গ বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বমন, বম তাবযগখ কবনষ্ঠ কভথকতথা/ 
কভথচাযী একাআ গদ তায বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী বথগক বফতন বফী াগে ব তাবযগখ বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী ব 
তাবযগখ বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী তাাঁয কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয ভান বফতন প্রায গফন এফাং যফতথীগত একাআ গদ 
বজযষ্ঠ কবনগষ্ঠয বফতগনয াভতা মাগত ুনযা বদখা না বদ জন্য বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী বফতগনয ফাবলথক 
াআনবিগভগন্টয তাবযখ কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী বফতগনয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখ বনধথাবযত গফ। 

৩। এাআ াঅগদ ১-৬-১৯৮৫ ন গত কামথকয গফ। 

 

 

এ, বক, এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩। 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃ বোঃ(াঃ)-১/৯০/৬৮ তাবযখ: ২২-৭-১৯৯০ াআাং 
৬-৪-১৩৯৭ ফাাং 

 

বফল: বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকাযগগণয ভগধয বফতন বেগরয বফলভয দযূীকযণ াংিান্ত। 

 

 াাঁট-বরবকাযগগণয বক্ষগে বগরকন বিড এফাং উচ্চতয বের/ টাাআভ বের/ উব প্রকাগযয সুবফধা প্রদান কযায 
পগর বদখা মা বম, একজন বজযষ্ঠ াাঁট-বরবকায বমবন ১ভ টাাআভ-বের প্রাবপ্তয য বগরকন বিড বের বগগছন-

বতবন, তায কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকায বমবন বগরকন বিড বের প্রাবপ্তয য গফথাচ্চ ৩বট উচ্চতয বের (টাাআভ-বের)-এয 
সুবফধা বগগছন,-তায বথগক ১বট কভ বফতন বের াগেন। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ, বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকাযগগণয ভগধয বফতন বেগরয বম বফলভয বদখা বদগগছ তা দূযীকযগণয 
জন্য বফগফচনায য, যকায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বম, উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) এফাং বগরকন বিড বের 
প্রাবপ্তজবনত কাযগণ বম বক্ষগে কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকায, তায বজযষ্ঠ াাঁট-বরবকায বথগক ১বট বফী উচ্চতয বফতন বের 
(টাাআভ-বের) প্রায গেন বগক্ষগে কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকায বম তাবযখ গত ১বট বফী উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) 
বগগছন/ প্রায গফন ব তাবযগখ বজযষ্ঠ াাঁট-বরবকাযগক ১বট াবতবযক্ত উচ্চতয বের ফযবক্তগত বের বাগফ প্রদান 
কগয বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকাগযয বফতন ভতা াঅনন কযা গফ। 

 

 

এ, বক, এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1000  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/াঅয-১৮/৮৯/১১ তাবযখ: 
২৬-২-৯২াআাং। 

১৩-১১-৯৮ ফাাং। 

 

াবপ াঅগদ 
 

যকায ১-৭-৯১াআাং াআগত কর যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠাগনয কভথকতথা  কভথচাযীগদয জন্য জাতী বফতন 
বের, ১৯৯১ প্রফতথন কবযাগছন। জাতী বফতন বের, ১৯৯১-বত বফতন বনধথাযণ কযায য বদখা মাাআগতগছ বম, একাআ 
কযাডায/ গদ কভথকতথা  কভথচাযীগদয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখয ববন্নতায কাযগণ, বকান বকান বক্ষগে কবনষ্ঠ 
কভথকতথা/ কভথচাযী, তাাঁায বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী াআগত াবধক বফতন প্রায াআগতগছন। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ একাআ কযাডায/ গদ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফতগনয াথথকয দূযীকযগণয জন্য 
যকায বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন বম, একাআ কযাডায/ গদ াংবিষ্ট বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী মাায বফতন ৩০-৬-১৯৯১ 
াআাং তাবযগখ কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতগনয কভ বছর না বকন্তু যফতথীগত ফাবলথক াআনবিগভন্ট প্রাবপ্তয কাযগণ, কবনষ্ঠ 
কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন াআগত বফী াআাগছ, এাআরূ বক্ষগে একাআ কযাডায/ গদ 
বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধয তাবযখ, কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন ফবৃদ্ধয তাবযগখ াঅগাাআা াঅবনা 
কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয ফাবলথক বফতন ফৃবদ্ধয তাবযগখ বনধথাবযত াআগফ। 

 তগফ তথ থাগক বম, ফযবক্তগত বফতন, ফযবক্তগত বাতা, উচ্চতয বক্ষাগত বমাগযতা াথফা ান্য বকান প্রকায 
বফতন প্রদাগনয কাযগণ মবদ কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী তাায বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয াআগত বফী বফতন প্রায 
ন তগফ বাআ বক্ষগে বফতগনয ভতা াঅনগনয ফযাাগয উগযাক্ত দ্ধবত প্রগমাজয াআগফ না। 

 

৩। এাআ াঅগদ ১-৭-১৯৯১ াআাং তাবযখ াআগত কামথকয াআাগছ ফবরা গণয াআগফ। 

 

 

বভাাঃ পারুক বকদায 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ২৩৫১১১/৩০২৪ 

 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/াঅয-১৮/৮৯/১১(৫০০) তাবযখ: 
২৬-২-৯২াআাং। 

১৩-১১-৯৮ ফাাং। 

 

 ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য বপ্রযণ কযা াআর:- 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। ভুখয াথথ বচফ, াথথ বফবাগ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ, াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩- ভতা-১/৯১/৩২ তাবযখ: 
০১-৪-১৯৯২ াআাং। 

১৮-১২-১৩৯৮ ফাাং। 

 

বফল: বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ উচ্চভান কাযী/ াখা কাযীগগণয ভগধয বফতন বেগরয বফলভয দযূীকযণ াংিান্ত। 

 

 বকান বকান বক্ষগে বদখা মা বম, একজন উচ্চভান কাযী/ াখা কাযী বমবন বনম্ন গদ (বনম্নভান কাযী গদ) 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) এফাং বগরকন বিড বের প্রাবপ্তয য উচ্চভান কাযী/ াখা কাযী গদ গদান্নবত 
বগগছন, বতবন তাাঁয কবনষ্ঠ উচ্চভান কাযী/ াখা কাযী বমবন বনম্ন গদ (বনম্নভান কাযী গদ) উচ্চতয বের 
(টাাআভ-বের) এফাং বগরকন বিড বের প্রাবপ্তয য গদান্নবত বগগছন, তাাঁয (কবনষ্ঠ) বথগক ১বট বফতন বের কভ 
াগেন। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ উচ্চভান কাযী/ াখা কাযীগগণয ভগধয বফতন বেগরয বম বফলভয বদখা 
বদগগছ তা দূযীকযগণয জন্য বফলবট বফগফচনায য, যকায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বম, উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) এফাং 
বগরকন বিড বের প্রাবপ্তজবনত কাযগণ বম বক্ষগে কবনষ্ঠ উচ্চভান কাযী/ াখা কাযী, তাাঁয বজযষ্ঠ উচ্চভান 
কাযী/ াখা কাযী বথগক ১বট বফতন বের প্রায গেন, ব বক্ষগে কবনষ্ঠ উচ্চভান কাযী/ াখা কাযী বম 
তাবযখ গত ১বট বফতন বের বফী বগগছন/ প্রায গফন, ব তাবযগখ বজযষ্ঠ উচ্চভান কাযী/ াখা কাযীগক ১বট 
উচ্চতয বের, ফযবক্তগত বের বাগফ প্রদান কগয বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ উচ্চভান কাযী/ াখা কাযীয বফতন বেগরয 
ভতা াঅনন কযা গফ। 

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

 

বফতযণ: 
১। যাষ্ট্রবতয দপ্তয, ফে বফন, ঢাকা। 

২। প্রধানভন্ত্রীয দপ্তয, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

৪। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৫। বাফ ভাবনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা।  
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপ াআায ানুবরব বপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৬। প্রান ানুবফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৭। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর াখা। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-উাঃগোঃ-২/৮৮/১২৭ তাবযখ: 
১-১১-৯২ াআাং। 

১৭-০৭-৯৯ ফাাং। 

 

বফল: উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তগত বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী াগক্ষা কভ বফতন াায বপ্রবক্ষগত তা 
ভতাকযণ প্রগে। 

 

 উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রফতথগনয পগর বম ফ বক্ষগে বজযষ্ঠ কভথচাযী, জাতী বফতন বের, ৯১ জাবযয ূগফথ 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বগগছন, তাাঁযা, বম ফ কবনষ্ঠ কভথচাযী, জাতী বফতন বের, ৯১ জাবযয য উচ্চতয বের 
(টাাআভ-বের) বগগছন, তাাঁগদয াগক্ষা কভ বফতন াগেন। এয কাযণ গে জাতী বফতন বের, ৯১বত ফাবলথক 
াআনবিগভন্ট ায, ১৯৮৫ াগরয াংগাবধত নতুন বফতন বেগরয ফাবলথক াআবিগভগন্টয ায াগক্ষা বফী। াঅয বদখা 
মাগে বম, বকান বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ কভথচাযীয উচ্চতয বেগর (টাাআভ বেগর) বফতন বনধথাযণকাগর, ধাগ বভগর মাা, 

যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন বনধথাযগণয সুবফধা প্রায গে না। াযবদগক, বকান বকান বক্ষগে কবনষ্ঠ কভথচাযীয উচ্চতয 
বেগর (টাাআভ বেগর) বফতন বনধথাযণকাগর, ধা না বভরা যফতথী ধাগ বফতন বনধথাযগণয সুবফধা াগেন। পগর এরূ 
বক্ষগে একজন বজযষ্ঠ কভথচাযী, তাাঁয কবনষ্ঠ কভথচাযী াগক্ষা বফতন কভ াগেন। এগত কগয, বকান বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ  
কবনষ্ঠ কভথচাযীগদয বফতন প্রাবপ্তয বক্ষগে বফলভয বদখা বদগগছ। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ, বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথচাযীয বফতন বফলভয দূযীকযণাগথথ, যকায াথথ বফবাগগয ২৫-৬-১৯৮৮ াআাং 
তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-উাঃগে-২-৮৮-৬৪ নম্বয স্মাযগকয ানুযগণ বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বম, বমফ বক্ষগে একাআ 
উচ্চতয বেগর (টাাআভ বেগর), বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী বথগক বফতন কভ াগেন/ াগফন, বফ বক্ষগে, বম তাবযখ 
গত বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী বথগক বফতন কভ াগেন/ প্রায গফন, বাআ তাবযগখ বজযষ্ঠ কভথচাযীয বফতন, কবনষ্ঠ 
কভথচাযীয বফতগনয াগথ ভান কযা বমগত াগফ এফাং যফতথীগত বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয বফতগনয াভতা মাগত ুনযা না 
বদখা বদ, বজন্য বজযষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযখ, কবনষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখয াগথ 
একাআ কযা বমগত াগয। 

 

৩। এাআ াঅগদ ০১-০৭-৯১ াআাং তাবযখ গত কামথকয গগছ ফগর গণয গফ। 

 

 

ভাবনক রার ভাদ্দায 

উ-বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩- াঅয(বজ)-৪/৮৭/১৬ তাবযখ: 
০৭-০২-১৯৯৩ াআাং। 

২৫-১০-১৩৯৯ ফাাং। 

 

বফল: টথহ্যান্ড  টাাআবাং-এ দক্ষতা প্রদথনগত ুাবিভ াআনবিগভন্ট প্রাবপ্তগত বজযষ্ঠ কভথচাযী কবনষ্ঠ কভথচাযী াগক্ষা 
কভ বফতন াায বপ্রবক্ষগত তা     ভতাকযণ প্রগে। 

 

ূে: াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয ১৮-৯-৮৬ াআাং তাবযগখয এভএপ-এপবড(াআম্প)-৩-াঅয(বজ)-১৬-

৮৩(াাং-১)/১৬১ এফাং ১২-১১-৮৬ াআাং তাবযগখয এভএপ-এপবড (াআম্প)-৩-াঅয(বজ)-১৬-৮৩(াাং-১)/১৮০ 
নাং স্মাযক। 

 

 টথহ্যান্ড  টাাআবাং-এ দক্ষতা প্রদথনগতু ২বট াবিভ াআনবিগভন্ট প্রদাগনয পগর, বম ফ বক্ষগে বজযষ্ঠ কভথচাযী, 
জাতী বফতন বের, ৯১ জাবযয ূগফথ াবিভ াআনবিগভন্ট বগগছন, তাাঁযা, বম ফ কবনষ্ঠ কভথচাযী, জাতী বফতন বের, 

৯১ জাবযয য াবিভ াআনবিগভন্ট বগগছন, তাাঁগদয াগনগক কভ বফতন াগেন। এয কাযণ গে জাতী বফতন বের, 

৯১বত ফাবলথক াআনবিগভগন্টয ায, ১৯৮৫ াগরয াংগাবধত নতুন বফতন বেগরয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয ায াগক্ষা 
বফী। এগত কগয বকান বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথচাযীগদয বফতন প্রাবপ্তয বক্ষগে বফলভয বদখা বদগগছ। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ, বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথচাযীয বফতন বফলভয দূযীকযণাগথথ, যকায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বম, বম ফ 
বক্ষগে একাআ বেগর বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী বথগক বফতন কভ াগেন/ াগফন, ব ফ বক্ষগে, বম তাবযখ গত 
বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী বথগক বফতন কভ াগেন/ প্রায গফন, বাআ তাবযগখ বজযষ্ঠ কভথচাযীয বফতন, কবনষ্ঠ 
কভথচাযীয বফতগনয াগথ ভান কযা বমগত াগয এাং যফতথীগত বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয বফতগনয াভতা মাগত ুনযা না 
বদখা বদ, ব জন্য বজযষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযখ, কবনষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখয াগথ 
একাআ কযা বমগত াগয। 

 

৩। এ াঅগদ ০১-৭-১৯৯১ াআাং তাবযখ গত কামথকয কযা গগছ ফগর গণয গফ। 

 

 

ভাবনক রার ভাদ্দায 

উ-বচফ 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ -------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩- াঅয(বজ)-৪/৮৭-১৭ তাবযখ: 
০৭-০২-১৯৯৩ াআাং। 

২৫-১০-১৩৯৯ ফাাং। 

 

 

বফল: বগরকন বিড বের-এয াগথ াবিভ াআনবিগভন্ট প্রাবপ্তগত বজযষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক, কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক 
াগক্ষা কভ বফতন াায বপ্রবক্ষগত তা ভতাকযণ প্রগে। 

 

 বগরকন বিড বের-এয াগথ ৩বট াবিভ াআনবিগভন্ট প্রদাগনয পগর বম ফ বজযষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক, জাতী বফতন 
বের, ৯১ জাবযয ূগফথ ৩বট াবিভ াআনবিগভন্ট বগগছন, তাাঁযা, ব ফ কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক, জাতী বফতন বের, ৯১ 
জাবযয য ৩বট াবিভ াআনবিগভন্ট বগগছন, তাাঁগদয াগক্ষা কভ বফতন াগেন। এয কাযগণ গে জাতী বফতন 
বের, ৯১বত ফাবলথক াআনবিগভগন্টয ায, ১৯৮৫ াগরয াংগাবধত নতুন বেগরয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয ায াগক্ষা 
বফী। াঅয বদখা মা বম, বকান বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক-এয বগরকন বিড বেগর বফতন 
বনধথাযণকাগর,ধাগ বভগর মাা, যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন বনধথাযগণয সুবফধা প্রায গেন না। াযবদগক, বকান 
বকান বক্ষগে কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক-এয বগরকন বিড বেগর বফতন বনধথাযণকাগর, ধাগ না বভরা যফতথী উচ্চতয 
ধাগ বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ান। পগর এরূ বক্ষগে একজন বজযষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক তাাঁয কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক াগক্ষা 
কভ বফতন াগেন। এগত কগয, বকান বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযকগদয বফতন প্রাবপ্তয বক্ষগে বফলভয বদখা 
বদগগছ। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ, বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক-এয বফতন বফলভয দূযীকযণাগথথ, যকায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন 
বম, বম ফ বক্ষগে বগরকন বিড বেগর, বজযষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক, কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক বথগক বফতন কভ াগেন/ াগফন, 

ব ফ বক্ষগে, বম তাবযখ গত বজযষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক, কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক বথগক বফতন কভ াগেন/ প্রায গফন, বাআ 
তাবযগখ বজযষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক-এয বফতন, কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক-এয বফতগনয াগথ ভান কযা বমগত াগয এফাং 
যফতথীগত বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ-এয বফতগনয াভতা মাগত ুনযা না বদখা বদ, ব জন্য বজযষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযকগদয ফাবলথক 
াআনবিগভগন্টয তাবযখ, কবনষ্ঠ াাঁটভু্াক্ষবযক-এয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখয াগথ একাআ কযা বমগত াগয। 

 

৩। এ াঅগদ ০১-৭-১৯৯১ াআাং তাবযখ গত কামথকয গগছ ফগর গণয গফ। 
 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩- উাঃগোঃ(াঃ)-১/৯৩-৭৯ তাবযখ: 
১১-০৭-১৯৯৩ াআাং। 

২৭-০৩-১৪০০ ফাাং। 

 

 

বফল: একাআ কযাডাযবকু্ত/ একাআ বিগডন তাবরকাবকু্ত একাআ দ ফা ভভান গদ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ প্রথভ বেণীয 
যকাবয কভথকতথাগদয ভগধয বফতন বেগরয বফলভয দযূীকযণ াংিান্ত। 

 

 বকান বকান বক্ষগে রক্ষয কযা বগগাগছ বম, একজন প্রথভ বেণীয যকাবয কভথকতথা ০১-৭-১৯৯১ াআাং তাবযগখয ূগফথ 
বগরকন বিড বের টাাঃ ২৪০০-৩৬০০/- াায পগর উক্ত বেগরয গফথাচ্চ ধাগ ব াঁছাাআগত াগযন নাাআ ফা গফথাচ্চ 
ধাগ ব াঁছাগনায য ১ (এক) ফৎয ূবতথ না ায কাযগণ উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) টাাঃ ২৮০০-৪৪২৫/- প্রাপ্ত ন 
নাাআ। ায গক্ষ একাআ কযাডাযবুক্ত/ একাআ বিগডন তাবরকাবুক্ত একাআ গদ ফা ভভান গদ একজন কবনষ্ঠ প্রথভ 
বেণীয কাযী কভথকতথা ০১-৭-৯১ াআাং তাবযগখয ূগফথ বগরকন বিড বের না াায কাযগণ তাাঁায গদয বেগরয 
(টাাঃ ১৬৫০-৩০২০) গফথাচ্চ ধাগ ব াঁছাগনায ১ (এক) ফৎয ূবতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাপ্ত াআাগছন। 
পগর বজযষ্ঠ কভথকতথাগণ তাাগদয কবনষ্ঠ কভথকতথাগগণয বচগ ১(এক)বট বফতন বের কভ াাআাগছন। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ একাআ কযাডাযবুক্ত/ একাআ বিগডন তাবরকাবুক্ত একাআ দ ফা ভভান গদ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ প্রথভ 
বেণীয যকাবয কভথকতথাগগণয ভগধয বফতন বেগরয বম বফলভয বদখা বদগগছ উা দূযীকযগণয জন্য বফলবট বফগফচনায 
য যকায এাআ ভগভথ বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন বম, বম কর বক্ষগে উগয ফবণথত বজযষ্ঠ প্রথভ বেণীয কভথকতথাগণ ০১-৭-

৯১ াআাং তাবযগখয ূগফথ বগরকন বিড াায কাযগণ উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাপ্ত ন নাাআ এফাং তাাগদয কবনষ্ঠ 
প্রথভ বেণীয কভথকতথাগগণয বচগ ১(এক)বট বফতন বের কভ াাআগতগছন, বাআ কর বক্ষগে কবনষ্ঠ কভথকতথা বম তাবযখ 
াআগত ১ (এক)বট উচ্চতয বের টাাঃ ২৮০০-৪৪২৫/- বফী াাআাগছন, বাআ তাবযগখ বজযষ্ঠ কভথকতথাগক াংবিষ্ট উচ্চতয 
বের টাাঃ ২৮০০-৪৪২৫/- ফযবক্তগত বের বগগফ প্রদান কবযা বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথাগগণয ভগধয বফতন বেগর 
ভতা াঅনন কযা মাাআগত াগয। যফতথীগত বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয বফতগনয াভতা মাাগত ুনযা না বদখা বদ বাআ 
জন্য বজযষ্ঠ কভথকতথায ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযখ, কবনষ্ঠ কভথকতথায ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখয াগথ একাআ কযা 
মাাআগত াগয। 

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, প্রধাভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৪। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

৫। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ (ান্যান্য কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)–––––––––––––––––––––– তাাঁগদয 
াধীনস্থ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৬। ভা-বাফ বনযীক্ষা  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। বফবাগী কবভনায––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– বফবাগ। 

৯। বজরা প্রাক (কর বজরা)। 

১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

১১। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

১২। গাডথ নবথ। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 

বপান: ৩০৫৯। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩- (গফতন)-৪/৯৩/১২৯ তাবযখ: 
১৯-৬-১৪০০ ফাাংরা। 

০৪-১০-১৯৯৩ াআাং। 

 

বফল: বফবএ (প্রান) কযাডাগযয বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথাগগণয ভগধয ষৃ্ট বফতন বফলভয রৃযীকযণ াংিান্ত। 

 

 বকান বকান বক্ষগে বদখা বগগগছ বম, াগফক বফবএ (প্রান) কযাডাগযয বকান বজযষ্ঠ কভথকতথা ৩০-৬-১৯৯১ াআাং 
তাবযগখ ভাঠ মথাগ কভথযত থাকায কাযগণ উক্ত তাবযগখ বচফারগ কভথযত একাআ কযাডাগয তাাঁয কবনষ্ঠ বকান কভথকতথায 
০১-৭-৯১ তাবযগখ বনধথাবযত বফতন াগক্ষা কভ বফতন াগেন। এাআ বফতন বফলভযয কাযণ গে ৩০-৬-৯১ াআাং তাবযগখ 
বচফারগ কভথযত াগফক বফবএ (প্রান) কযাডাগযয কাযী বচফ, বগরকন বিড প্রাপ্ত কাযী বচফ এফাং 
ববনয কাযী বচফ দগুগরা যস্ধয ফদবরগমাগয বফগফচনা কগয তাাঁগদয ১ভ বেণী গদ চাকবযগত বমাগদাগনয তাবযখ 
গত চাকবযকার গণনা কগয জাতী বফতন বের াঅগদ ১৯৯১ এয ৬ (খ) উ-ানুগেগদয বফধান ানুমাী ফথবনম্ন ১বট 
এফাং গফথাচ্চ ৩বট াআনবিগভন্ট প্রদান কযা গগছ। ক্ষান্তগয, ভাঠ মথাগয ানুরূ বেরবকু্ত দগুগরা, যস্ধয 
ফদবরগমাগয না া ৩০-৬-৯১ াআাং তাবযগখ ভাঠ মথাগ কভথযত কভথকতথাগণগক তাাঁগদয একাআ গদয ফা যস্ধয 
ফদবরগমাগয গদয চাকবযকার গণনা কগয বফতন ফৃবদ্ধ প্রদান কযা গগছ। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ, াগফক বফবএ (প্রান) কযাডাগযয বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথায বফতন বফলভয দূযীকযগণয জন্য 
যকায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বম, বম কর বক্ষগে ৩০-৬-৯১ াআাং তাবযগখ ভাঠ মথাগ কভথযত থাকায কাযগণ বফবএ 
(প্রান) কযাডাগযয বকান বজযষ্ঠ কভথকতথায ০১-৭-৯১ াআাং তাবযগখ বনধথাবযত বফতন একাআ কযাডাগয তাাঁয কবনষ্ঠ বকান 
কভথকতথা াগক্ষা কভ গগছ, ব কর বক্ষগে াংস্থান ভন্ত্রণার কতৃথক বজযষ্ঠতা াংিান্ত প্রতযান ে প্রদান াগগক্ষ 
১-৭-৯১ াআাং তাবযগখ াংবিষ্ট বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথায বফতগনয ভতা বফধান কযা বমগত াগয। যফতথী ভগ বজযষ্ঠ  
কবনগষ্ঠয বফতগনয াভতা মাগত ুনযা না বদখা বদ, ব জন্য বজযষ্ঠ কভথকতথায ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযখ, কবনষ্ঠ 
কভথকতথায ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখাআ ধামথ কযগত গফ। 

 

 

ভাবনক রার ভাদ্দায 

উ-বচফ 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, প্রধাভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৪। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ঢাকা। তাাঁয ভন্ত্রণারগয বফবধ াখা-৪ এয াআউ বনাট নাং ৭৪/৯৩, তাবযখ ১৭-৪-৯৩াআাং 
এয বপ্রবক্ষগত। 

৫। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ (ান্যান্য কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)–––––––––––––––––––––– তাাঁগদয 
াধীনস্থ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৬। ভা-বাফ বনযীক্ষা  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। বফবাগী কবভনায––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– বফবাগ। 

৯। বজরা প্রাক (কর বজরা)। 

১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

১১। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

১২। গাডথ নবথ। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 

বপান: ৩০৫৯। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফা-৩)-ভতা-১/৯১/৩৬ তাবযখ: 
০৭-০৫-১৯৯৪ াআাং 
২৪-০১-১৪০১ ফাাং 

 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগগয বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ উচ্চভান কাযী/ াখা কাযীগগণয ভগধয ষৃ্ট বফতন বেগরয বফলভয 
দযূীকযণ াংিান্ত। 

 

 ভন্ত্রণার/ বফবাগগয (উচ্চভান কাযী এফাং াখা কাযী) বনগাগবফবধ, ১৯৮৪ বথগক বদগখ মা ৩বট উৎ মথা: 
(১) ুর ‘এ’, (২) ুর ‘বফ’  (৩) ুর ‘ব’ গত উচ্চভান কাযী/ াখা কাবয গদ গদান্নবতয বফধান যাখা গগছ। 
ুর ‘এ’বত এরবডএ এফাং এরবডএ-কাভ-টাাআবষ্ট; ুর ‘বফ’বত টাাআবষ্ট এফাং টাাআবষ্ট-কভ-এরবডএ; ুর ‘ব’বত যগগছ 
বষ্টগনাটাাআবষ্ট। 

২। বকান বকান বদখা মা একজন বজযষ্ঠ উচ্চভান কাযী/ াখা কাবয বমবন বনম্নগদ (গষ্টগনা-টাাআবষ্ট গদ) উচ্চতয 
বের (টাাআভ-বের) এফাং বগরকন বিড বের প্রাবপ্তয য উচ্চভান কাবয/ াখা কাবয গদ গদান্নবত বগগছন, 
বতবন তাাঁয কবনষ্ঠ উচ্চভান কাবয/ াখা কাবয বমবন বনম্নগদ (গিগনাটাাআবষ্ট গদ) উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) এফাং 
বগরকন বিড বের প্রাবপ্তয য গদান্নবত বগগছন, তাাঁয (কবনষ্ঠ) গদ ১বট বফতন বের কভ াগেন। ানুরূ 
একজন বজযষ্ঠ উচ্চভান কাবয/ াখা কাবয বমবন বনম্ন-গদ (টাাআবষ্ট গদ) উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) এফাং 
বগরকন বিড বের প্রাবপ্তয য গদান্নবত বগগছন, তাাঁয (কবনষ্ঠ) বথগক ১বট বফতন বের কভ াগেন। 

৩। ুর ‘এ’ গত াথথাাঁ বনম্নভান কাবয গত উচ্চভান কাবয/ াখা কাবয গদ গদান্নবতপ্রাপ্ত বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ 
উচ্চভান কাবয/ াখা কাবযগদয ভগধয ানুরূবাগফ ৃষ্ট বফতন বের বফলভয াআবতভগধয াথথ বফবাগগয ০১-৪-৯২াআাং 
তাবযগখয স্মাযক নাং াভ/ াবফ(ফা)-৩-ভতা-১/ ৯১/ ৩২- এয ভাধযগভ দূযীকযণ কযা গগছ। একাআবাগফ উগযয ২নাং 
ানুগেগদ ফবণথত ুর ‘বফ’  ুর ‘ব’ গত গদান্নবতপ্রাপ্ত বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ উচ্চভান কাবয/ াখা কাবযগদয ভগধয 
ৃি বফতন বের বফলভয দূযীকযগণয জন্য বফলবট বফগফচনায য যকায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বম, উচ্চতয বের 
(টাাআভ-বের) এফাং বগরকন বিড বের প্রাবপ্তজবনত কাযগণ বম বক্ষগে কবনষ্ঠ উচ্চভান কাবয/ াখা কাবয, একাআ 
ুর গত গদান্নবতপ্রাপ্ত কবনষ্ঠ উচ্চভান কাবয/ াখা কাবয বম তাবযখ গত ১বট বফতন বের বফী বগগছন/ প্রায 
গফন, ব তাবযগখ বজযষ্ঠ উচ্চভান কাবয/ াখা কাবযগক ১বট উচ্চতয বের, ফযবক্তগত বের বগগফ প্রদান কগয 
বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ উচ্চভান কাবয/ াখা কাবয বফতন বেগরয ভতা াঅনন কযা গফ। এ প্রগে উগিখয বম, 
ফযবক্তগত বেগরয বববত্তগত টাাআভ-বের প্রগদ ন বফধা াংবিষ্ট কভথচাযীগণ উচ্চভান কাযী গদয ভূর বফতন বেগরয 
বববত্তগতাআ উচ্চভান কাবয গদ টাাআভ-বের প্রায গফন, ফযবক্তগত বেগরযবববত্তগত ন। 

৪। ুর ‘বফ’ গত গদান্নবতপ্রাপ্ত বজযষ্ঠ কভথচাযীয বফতন-বের রৄধুভাে ুর ‘বফ’ গত গদান্নবতপ্রাপ্ত কবনষ্ঠ কভথচাযীয 
বফতন বেগরয ভতাকযগণয বক্ষগে এফাং ুর ‘ব’ গত গদান্নবতপ্রাপ্ত বজযষ্ঠ কভথচাযীয বফতন বের রৄধুভাে ুর ‘ব’ 
গত গদান্নবতপ্রাপ্ত কবনষ্ঠ কভথচাযীয বফতন বেগরয ভতাকযগণয বক্ষগে এ াঅগদ প্রগমাজয গফ। 

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

বফতযণ: 

১। যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

২। প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

৪।  ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৫। বাফ ভাবনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, বগুনফাবগচা, ঢাকা। তায াধীনস্থ াংবিষ্ট কর াবপগ এয ানুবরব 
বপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৬। প্রান ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৭। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর াখা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফাঃ ভতা-৪/৯৪/৫৩ তাবযখ: 
০৩-০৪-১৯৯৫ াআাং 
২০-১২-১৪০১ ফাাং 

 

 

বফল: একাআ বিগডন তাবরকাবকু্ত একাআ গদ  একাআ বেগর বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয ভগধয বফতন বফলভয দযূীকযণ 
প্রগে। 

 

 উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রফতথগনয পগর বকান বকান বক্ষগে রক্ষয কযা বগাগছ বম, একাআ বিগডন তাবরকাবকু্ত 
একাআ গদ  একাআ বেগর একজন বজযষ্ঠ বিতী বেণীয কভথকতথা জাতী বফতন বের াঅগদ, ১৯৯১ জাবযয ূগফথ এফাং/ 
ফা গয তৃতী বেণীবুক্ত কভথচাযী বাগফ একাআ গদ ৮/১২ ফৎয চাকবয ূবতথয বববত্তগত ১বট ফা ২বট উচ্চতয বের 
(টাাআভ-বের) প্রাপ্ত াআাগছন। ক্ষান্তগয বনম্ন  গদান্নবতপ্রাপ্ত উব গদ তাাঁায কবনষ্ঠ কভথকতথা তৃতী বেণীবকু্ত 
কভথচাযী বগগফ জাতী বফতন বের, ১৯৯১ াঅগদ জাবযয ূগফথ এফাং/ ফা গয ১২  ১৫ ফৎয ূবতথয বববত্তগত ২বট ফা 
৩বট উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তয য বিতী বেণীয কভথকতথা গদ গদান্নবত প্রাবপ্তয কাযগণ বফী বফতন 
াাআাগছন/ াাআগফন। বিতী বেণী গদ গদান্নবত প্রাবপ্তয ূগফথ বনম্ন দ াথথাৎ তৃতী বেণীয গদ উচ্চতয বের (টাাআভ-

বের) কভ বফী াায কাযগণ এাআ বফতন বফলগভযয ৃবষ্ট াআাগছ। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ বিতী বেণীয কভথকতথায ভগধয ৃষ্ট বফতন বফলভয দূযীকযণাগথথ যকায এাআ ভগভথ 
বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন বম, বম ফ বক্ষগে একাআ বিগডন তাবরকাবকু্ত একাআ গদ  একাআ বেগর বনম্নদ  
গদান্নবতপ্রাপ্ত উব গদ বজযষ্ঠ বিতী বেণীয কভথকতথা তাাঁায কবনষ্ঠ বিতী বেণীয কভথকতথা াআগত একাআ বেগর বফতন 
কভ াাআাগছন/ াাআগফন, ব ফ বক্ষগে বম তাবযখ াআগত বজযষ্ঠ কভথকতথা, কবনষ্ঠ কভথকতথা াআগত বফতন কভ াাআগতগছন/ 
াাআগফন, বাআ তাবযগখ বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতগনয াগথ ভান কযা মাাআগত 
াগয এফাং যফতথীগত বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয বফতগনয াভতা মাাগত ুনযা না বদথা বদ বাআ জন্য বজযষ্ঠ কভথকতথা/ 
কভথচাযীয ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধয তাবযখ কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধয তাবযগখয াগথ একাআ কযা মাাআগত 
াগয। 

 

৩। চাকবয বযকডথ গন্তালজনক না থাকায কাযগণ ফা াবস্তভূরক ফযফস্থা বাগফ বকান বজযষ্ঠ কভথকতথা উচ্চতয (টাাআভ-

বের) প্রাপ্ত না াআা থাবকগর ব বক্ষগে এাআ াঅগদ প্রগমাজয াআগফ না। 

 

৪। এাআ াঅগদ ০১-৭-১৯৯১ তাবযখ াআগত কামথকয াআাগছ ফবরা গণয াআগফ। 

 

 

বভাাঃ পারুক বকদায 

ববনয কাযী বচফ 

বপান-৩০২৪ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বাঃ-১/৯২/২২ তাবযখ: 
২৪-২-১৪০১ ফাাংরা। 

০৭-৬-১৯৯৫ াআাং। 

 

 

বফল: বগরকন বিড এফাং উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তজবনত কাযগণ বজযষ্ঠ াাঁট-বরবকায তাাঁয কবনষ্ঠ াাঁট-

বরবকায বথগক বফতন বের কভ বগর বগক্ষগে ষৃ্ট বফতন বের বফলভয দযূীকযণ াংিান্ত। 

 

 াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগ গত জাবযকৃত স্মাযক নাং াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃগোঃ (াঃ)-১/৯০/৬৮ তাবযখ ২২-

৭-৯০ াআাং এয ানুফবৃত্তিগভ জানাগনা মাগে বম, বগরকন বিড এফাং উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তজবনত কাযগণ 
একজন বজযষ্ঠ াাঁট-বরবকায তাাঁয কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকায বথগক বফতন বের কভ বগর বগক্ষগে উবগয ভগধয ৃষ্ট উক্ত 
বফতন বের বফলভয উবিবখত স্মাযগক ফবণথত বফধান ানুমাী ভতাকযগণয ফযফস্থা যগগছ। তগফ বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয ভগধয 
একাবধকফায বফতন বফলভয বদখা বদগর বগক্ষগে তা বকবাগফ রৃযীকযণ কযা মাগফ ব ম্পগকথ উক্ত স্মাযগক সুবনবদথষ্টবাগফ 
বকছু উগিখ না থাকা বফলবট বফদবাগফ যীক্ষাগন্ত যকায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বম, প্রগাজন ফতাঃ উক্ত স্মাযগক 
ফবণথত বফধান একাবধকফায প্রগাগ কগয বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকাগযয বফতন বেগরয ভতা াঅনন কযা গফ। 
এগক্ষগে উচ্চতয বেরবট ফযবক্তগত বের বগগফ গণয গফ। 

 

 

বভাাঃ নূরুর াঅভীন াগটাাযী 
উ-বচফ। 

 

বফতযণ: 

১। যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

২। প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। তাাঁগদয াধীনস্থ কর যকাবয/ স্বাত্ত াবত প্রবতষ্ঠানভূগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৪।  ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ৪৩, কাককযাাআর ড়ক, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব বপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৫। বাফ ভাবনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযণ কযায জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৬। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স পাাআনান্স। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা 
গরা। 

৭। বফবাগী কবভনায––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– বফবাগ। 
তাাঁয াধীনস্থ কর দপ্তগয এয ানুবরব বপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (ূফথ/ বিভ), বাঅযবফ বফন, চট্টিাভ/ 
যাজাী। 

৯। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 

১০। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১১। বযচারক, বযরগ াবডট, বাঅযবফ বফন, ঢাকা। 

১২। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৩। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক, তায  রৃযারানী, ঢাকা। 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

১৫। প্রান উাআাং (প্রান াখা-৫), াথথ বফবাগ। এ বপ্রবক্ষগত উক্ত াখায নবথ নাং- াভ/ াবফ/ প্রাঃ৫/ ব-১ (২৬)/৯১ 
এয ১০-৪-৯৪াআাং তাবযগখয বনাট উগিখয। 

১৬। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান প্রবফবধ ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, ঢাকা। 

১৭। গাডথ পাাআর। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফাঃভতা-১১/৯৮/১৭১ তাবযখ: 
১৯-০৫-১৪০৫ 

০৩-০৯-১৯৯৮ 

াবপ স্মাযক 

 যকায ০১-০৭-১৯৯৭ াআগত কর যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠাগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয জন্য জাতী বফতন 
বের, ১৯৯৭ প্রফতথন কবযাগছন। জাতী বফতন বের, ১৯৯৭ বত বফতন বনধথাযণ কযায য বদখা মাাআগতগছ বম, একাআ 
কযাডায/ গদ কভথকতথা  কভথচাযীগদয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখয ববন্নতায কাযগণ বকান বকান বক্ষগে কবনষ্ট 
কভথকতথা-কভথচাযী তাাঁায বজযষ্ঠ কভথকতথা-কভথচাযী াআগত াবধক বফতন প্রায াআগতগছন। 

২। উবয-উক্ত কাযগণ একাআ কযাডায/ গদ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফতগনয াথথকয দূযীকযগণয জন্য 
যকায বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন বম, একাআ কযাডায/ গদ াংবিষ্ট বজযষ্ঠ কভথকতথা-কভথচাযী মাায বফতন ৩০-৬-১৯৯৭ 
তাবযখ কবনষ্ঠ কভথকতথা-কভথচাযীয বফতগনয কভ বছর না, বকন্তু যফতথীগত ফাবলথক াআনবিগভন্ট প্রাবপ্তয কাযগণ কবনষ্ঠ 
কভথকতথা-কভথচাযীয বফতন বজযষ্ঠ কভথকতথা-কভথচাযীয বফতন াআগত বফী াআাগছ এাআরূ বক্ষগে একাআ কযাডায/ গদ 
বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধয তাবযখ কবনষ্ঠ কভথকতথা-কভথচাযীয বফতন ফবৃদ্ধয তাবযগখ াঅগাাআা াঅবনা 
কবনষ্ঠ কভথকতথা-কভথচাযীয ফাবলথক বফতন ফৃবদ্ধয তাবযগখ বনধথাবযত াআগফ। 

তগফ তথ থাগক বম, ফযবক্তগত বফতন, ফযবক্তগত বাতা, উচ্চতয বক্ষাগত বমাগযতা াথফা ান্য বকান প্রকায বফতন 
প্রদাগনয কাযগণ মবদ কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী তাাঁায বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযী াআগত বফী বফতন প্রায ন, তগফ বাআ 
বক্ষগে বফতগনয ভতা াঅনগনয ফযাাগয উবয-উক্ত/ দ্ধবত প্রগমাজয াআগফ না। 

৩। এাআ াঅগদ ০১-০৭-১৯৯৭ তাবযখ াআগত কামথকয াআাগছ ফবরা গণয াআগফ। 

 

বভাাঃ াঅখতায উবদ্দন খান 

উ-বচফ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফাঃভতা-১১/৯৮/১৭১ তাবযখ: 
১৯-০৫-১৪০৫ 

০৩-০৯-১৯৯৮ 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য বপ্রযণ কযা াআর: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভখুয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ, ------------------------------------------------ (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ) তাাঁাগদয 

াঅতাবকু্ত কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯, ীদ বদ নজরুর াআরাভ স্মযণী, ঢাকা। তাাঁায াধীনস্থ 

কর াবপ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

৭। কর স্ব-াবত/ যাষ্ট্রাত্ত প্রবতষ্ঠাগনয প্রধানগণ। 

৮। ফযফস্থানা বযচারক, ------------------------------------------ কর যাষ্ট্রাত্ব ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান। 

৯। মুগ্ম-বচফ, স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠান/ ফযাাংবকাং ানুবফবাগ/ াথথ বফবাগ। 

১০। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স পাাআন্যান্স (প্রাক্তন এ, এ, বজ), বগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ 
াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

১১। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাায াধীনস্থ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
১২। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (ূফথ) ব,াঅয,বফ, বফন, চট্টিাভ। 
১৩। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (বিভ), যাজাী। 
১৪। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
১৫। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৬। বযচারক, বযরগ াবডট, ব,াঅয,বফ বফন, চট্টিাভ। 
১৭। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৮। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক, তায  দূযারাণী, ঢাকা। 
১৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ------------------------------------------------------ কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 
২০। ফাস্তফান ানুবফবাগ, াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

 

বভাাম্মদ াআউছপু 

ববনয কাযী বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১/বএণ্ডএবজ-২/৯৫/৪৫(২০০) তাবযখ: ২৩-০২-১৯৯৯ 

াবপ স্মাযক 
 

বফল: একাআ কযাডাযবকু্ত/ একাআ বিগডন তাবরকাবকু্ত একাআ দ ফা ভভান গদ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ প্রথভ বেণীয 
যকাবয কভথকতথাগদয ভগধয বফতন বেগরয বফলভয দযূীকযণ াংিান্ত। 

 বকান বকান বক্ষগে রক্ষয কযা বগাগছ বম, একজন প্রথভ বেণীয যকাবয কভথকতথা ০১-০৭-১৯৯৭ তাবযগকয ূগফথ 
বগরকভন বিড বের টাাঃ ৪১০০–৬৫০০ াায পগর উক্ত বেগরয গফথাচ্চ ধাগ ব ছাাআগত াগযন নাাআ ফা গফথাচ্চ 
ধাগ ব ছাগনায য ১ (এক) ফৎয ূবতথ না ায কাযগণ উচ্চতয বের (টাাআ বের) টাাঃ ৪৮০০-৭২৫০ প্রাপ্ত ন 
নাাআ। ায গক্ষ একাআ কযাডাযবুক্ত/ একাআ বিগডন তাবরকবুক্ত একাআ গদ ফা ভভান গদ একজন কবনষ্ঠ প্রথভ 
বেণীয যকাবয কভথকতথা ০১-০৭-১৯৯৭ তাবযগখয ূগফথ বগরকন বিড বের না াায কাযগণ তাাঁায গদয বেগরয 
(টাাঃ ২৮৫০-৫১৫৫) গফথাচ্চ ধাগ ব ছাগনায ১ (এক) ফৎয ূবতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ বের) প্রাপ্ত াআাগছন। 
পগর বজযষ্ঠ কভথকতথাগণ তাাগদয কবনষ্ঠ কভথকতথাগগণয তুরনা ১ (এক)বট বফতন বের কভ াাআগতগছন। 

২। উবয-উক্ত কাযগণ একাআ কযাডায/ একাআ বিগডন তাবরকাবকু্ত একাআ গদ ফা ভভান গদ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ প্রথভ 
বেণীয যকাবয কভথকতথাগগণয ভগধয বফতন বেগরয বম বফলভয বদখা বদাগছ উা দূযীকযগণয জন্য বফলবট বফগফচনায 
য যকায এাআ ভগভথ বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন বম, বম কর বক্ষগে উগয ফবণথত বজযষ্ঠ প্রথভ বেণীয কভথকতথাগগণয 
তুরনা ১(এক)বট বফতন বের কভ াাআগতগচন, বাআ কর বক্ষগে কবনষ্ঠ কভথকতথা বম তাবযখ াআগত ১ (এক)বট উচ্চতয 
বের টাাঃ ৪৮০০-৭২৫০ বফী াাআাগছন, বাআ তাবযগখ বজযষ্ঠ কভথকতথাগক াংবিষ্ট উচ্চতয বের টাাঃ ৪৮০০-৭২৫০ 
(১৯৯১ াগরয) ফযবক্তগত বের বাগফ প্রদান কবযা বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথাগগণয ভগধয বফতন বেগরয ভতা াঅনণ 
কযা মাাআগত াগয। যফতথীগত বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ-এয বফতগনয াভতা মাাগত ুনযা না বদখা বদ বাআ জন্য বজযষ্ঠ 
কভথকতথায ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযখ, কবনষ্ঠ কভথকতথায ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখয াগথ এক কযা মাাআগত াগয। 

 

 

বভাাঃ াঅফরৃর রবতপ ভণ্ডর 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ) 
বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ, ------------------------------------------------ (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ) তাাঁাগদয 

াঅতাবকু্ত কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯, ীদ বদ নজরুর াআরাভ স্মযণী, ঢাকা। তাাঁায াধীনস্থ 

কর াবপ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

৭। ফাস্তফান ানুবফবাগ, াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। ফাস্তফান াখা-৫। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফতন ভতা-১/৯৯/১০৬(১০০০) তাবযখ: 
২০-০১-১৪০৬ 

০৩-০৫-১৯৯৯ 

 

বফল: উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তগত বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী াগক্ষা কভ বফতন াায বপ্রবক্ষগত তা 
ভতাকযণ প্রগে। 

 

 উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রফতথগনয পগর বম ফ বক্ষগে বজযষ্ঠ কভথচাযী, জাতী বফতন বের, ১৯৯৭ জাবযয ূগফথ 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বগগছন, তাাঁযা বম ফ কবনষ্ঠ কভথচাযী, জাতী বফতন বের, ১৯৯৭ জাবযয য উচ্চতয বের 
(টাাআভ-বের) বগগছন, তাাঁগদয াগক্ষা কভ বফতন াগেন। এয কাযণ গে চাতী বফতন বের, ১৯৯৭ বত ফাবলথক 
াআনবিগভগন্টয ায, ১৯৯১ াগরয বফতন বেগরয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয ায াগক্ষা বফী। াঅয বদখা মাগে বম, বকান 
বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ কভথচাযীয উচ্চতয বেগর (টাাআভ-বের) বফতন বনধথাযণকাগর, ধাগ বভগর মাা, যফতথী উচ্চতয 
ধাগ বফতন বনধথাযগণয সুবফধা প্রায গেন না। াযবদগক, বকান বকান বক্ষগে কবনষ্ঠ কভথচাযীয উচ্চতয বেগর (টাাআভ-

বের) বফতন বনধথাযণকাগর, ধা না বভরা যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ান। পগর এরূ বক্ষগে 
একজন বজযষ্ঠ কভথচাযী, তাাঁয কবনষ্ঠ কভথচাযী াগক্ষা বফতন কভ াগেন। এগত কগয বকান বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ 
কভথচাযীগদয বফতন প্রাবপ্তয বক্ষগে বফলভয বদখা বদগগছ। 

 

২। উগযাক্ত কাযগণ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথচাযীয বফতন বফলভয দূযীকযণাগথথ, যকায াথথ বফবাগগয ২৫-৬-১৯৮৮ 
তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-উাঃগোঃ-২-৮৮-৬৪ এফাং ১-১১-১৯৯২ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-উাঃগোঃ-২-৮৮-১২৭ নম্বয 
স্মাযগকয ানুযগণ বদ্ধান্ত িণ গগছ বম, বম ফ বক্ষগে একাআ উচ্চতয বেগর (টাাআভ-বের), বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ 
কভথচাযী বথগক বফতন কভ াগেন/ াগফন, ব ফ বক্ষগে, বম তাবযখ গত বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযীয বথগক বফতন 
কভ াগেন/ প্রায গফন, বাআ তাবযগখ বজযষ্ঠ কভথচাযীয বফতন, কবনষ্ঠ কভথচাযীয বফতগনয াগথ ভান কযা বমগত াগয 
এাং যফতথীগত বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয বফতগনয াভতা মাগত ুনযা না বদখা বদ, বজন্য বজযষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক 
াআনবিগভগন্টয তাবযখ, কবনষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযগখয াগথ একাআ কযা বমগত াগয। 

 

 

বভাাঃ শ্যভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ) 

 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ, ------------------------------------------------ ভন্ত্রণার/ বফবাগ তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৪। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ 
কযা গরা। 

৫। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, ------------------------------------------ (কর যাষ্ট্রাত্ব ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান)। 

৭। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-২ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্তাঃ-২)বফাঃবফাঃদৃাঃ(াংস্থান)-৩/২০০৬/২২০ তাবযখ: ১২/৯/২০০৭ 

 

াবপ স্মাযক 
 

বফল: টথহ্যান্ড  টাাআবাংগ দক্ষতা প্রদথন বত ুাবিভ াআনবিগভন্ট প্রাবপ্তগত বজযষ্ঠ কভথচাযী কবনষ্ঠ কভথচাযী াগক্ষা 
কভ বফতন াায বপ্রবক্ষগত তা ভতাকযণ প্রগে। 

 

ূে: াংস্থান ভন্ত্রণারগয নবথ নাং-ভ(প্রাঃ৩)-বফবফধ-২০/২০০৭ এয ভাধযগভ বপ্রবযত প্রস্তাফ। 
 

উমুথক্ত বফল  ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত জানাগনা মাগে বম, বম কর বজযষ্ঠ কভথচাযী জাতী বফতন বের, ২০০৫ 
জাবযয ূগফথ টথহ্যান্ড  টাাআবাংগ দক্ষতা প্রদথন বতু ২বট াবিভ াআনবিগভন্ট বগগছন, তাযা বম কর কবনষ্ঠ কভথচাযী 
জাতী বফতন বের, ২০০৫ জাবযয য উবিবখত ২বট াআনবিগভগন্টয সুবফধা বগগছন, তাগদয বথগক কভ বফতন াগেন। 
এয কাযণ গরা জাতী বফতন বের, ২০০৫ জাবযয য ফাবলথক াআনবিগভগন্টয ায জাতী বফতন বের, ১৯৯৭ এয 
াআনবিগভগন্টয াগযয বচগ বফী। এগত বকান বকান বক্ষগে বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথচাযীগদয ভগধয বফতন বফলভয বদখা 
বদগগছ। 
 

২। উমুথক্ত কাযগণ াথথ বফবাগগয ৩০/৮/১৯৯৯ তাবযগখয াভ/ াবফ/ ফাস্ত-৬/ বল্প-১/৯৯/৮০ নাং স্মাযগকয 
ধাযাফাবকতা বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথচাযীয ৃষ্ট বফতন বফলভয দূযীকযনাগথথ যকায এাআ ভগভথ বদ্ধান্ত িণ কগযগছন বম, 

ফ বক্ষগে একাআ বেগর বজযষ্ঠ কভথচাযী, কবনষ্ঠ কভথচাযী বথগক বফতন কভ াগে ফা াগফন, বফ বক্ষগে বম তাবযখ গত 
বজযষ্ঠ কভথচাযী কবনষ্ঠ কভথচাযী াগক্ষা কভ বফতন াগেন ফা প্রায গফন, ব তাবযগখ বজযষ্ঠ কভথচাযীয বফতন কবনষ্ঠ 
কভথচাযীয বফতগনয াগথ ভান কযা বমগত াগয এফাং যফবতথগত বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথচাযীয ভগধয মাগত বফতগনয 
াভতা বদখা না বদ, ব জন্য বজযষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযখ কবনষ্ঠ কভথচাযীয ফাবলথক াআনবিগভগন্টয 
তাবযগখয াগথ এক কযা বমগত াগয। 
 

৩। এ াঅগদ ১/১/২০০৫ তাবযখ গত কামথকয গগছ ভগভথ গণয গফ। 
 

 

বফভান বফাযী ফড়ুা 
উ-বচফ 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 
২। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 
৪। বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথার, ঢাকা। 
৫। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ––––––––––––––––––.(কর) ভন্ত্রণার/ বফবাগ তাগদয াঅতাবুক্ত কর 

াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৭। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স পাাআন্যান্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ ঢাকা। 
৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ––––––––––––কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 
১০। াথথবনবতক উগদষ্টা/ মুগ্ম-বচফ,প্রান  ভন্ব/ ভবনটবযাং বর/ ফযাাংবকাং/ ফাগজট/ উন্নন ফাগজট/ ফযা বনন্ত্রক 

 বযদথন/ ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 
১১। ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা- ৪ 

নাং- াভ/াবফ/(ফাস্তাঃ- ৪)/বফবফধ- ২৩ (ভতা)/০৮/১৫২ তাবযখ: ১৫ বগেম্বয ২০০৮ 

 

বফল: একাআ বিগডন তাবরকাবকু্ত বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কযাডায কভথকতথাগদয ভগধয ষৃ্ট বফতন বফলভয দযূীকযণ াংিান্ত। 

 

ূে: ববজএ/দ্ধবত- ১/৫০৯/খ- - ১/বএন্ড/বএন্ডএবজ/৩৮৭, তাবযখ: ২১- ০৮- ২০০৮ 
 

 

 উমুথক্ত বফল  ূগেয বপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জাতী বফতন বের, ২০০৫ এয াঅতা একাআ বিগডন 
তাবরকাবকু্ত কযাডায কভথকতথাগদয ভগধয ০১- ০১- ২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত কভথকতথাগদয বফতন যাবয 
বগরকন বিড বেগর বনধথাযগণয কাযগণ বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ কভথকতথাগদয ভগধয ৃষ্ট বফতন বফলভয বনযগনয জন্য াংবিষ্ট 
বজযষ্ঠ কভথকতথায বফতন কবনষ্ঠ কভথকতথায ০১- ০১২০০৫ তাবযগখ প্রাপ্ত বফতগনয াগথ ভতা কযায প্রগাজনী ফযফস্থা 
িগণয জন্য বনগদথনা প্রদান কযা গরা। 

 

 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ- বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফতন ভতা-৬/৯৮/৭১ তাবযখ: ০৭/০১/১৪১৬ ফোব্দ 

২০/০৪/২০০৯ বিষ্টাব্দ 

 

বফল: জাতী বফতন বের জাবযয গূফথ এফাং গয টাাআভ-বের (উচ্চতয বের)/ বগরকন বিড প্রাবপ্তগত একাআ 
বিগডন তাবরকাবকু্ত বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন াগক্ষা কভ গর 
তা ভতাকযণ প্রগে। 

 

ূে: বাফ ভা বনন্ত্রক কামথার -এয ০১/০৩/২০০৯ তাবযগখয ববজএ/দ্ধবত-১/৩৬৯/খন্ড-২/ডাক/৫৩৫ নাং স্মাযক 

 

 উমুথক্ত বফল  ূগেয বযগপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, জাতী বফতন বের, ২০০৫ জাবযয ূগফথ 
এফাং গয টাাআভ-বের (উচ্চতয বের)/ বগরকন বিড প্রাবপ্তগত একাআ বিগডন তাবরকাবকু্ত বজযষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয 
বফতন কবনষ্ঠ কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন াগক্ষা কভ গর তা জাতী বফতন বের, ২০০৫ এয ৮(৪) ধাযা বভাতাগফক 
ভতা কযা বমগত াগয। 

 

 

ীযজাদা ীরৃর ারুন 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 

 

বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বগুনফাবগচা, ঢাকা 
 

বফতযণ: দ াফগবতয জন্য 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার 

াবডট বফন, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা 
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বগরকন বিড/ টাাআভ বের 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF(ID)R-12/77/Part-II/19, Dated, Dacca the 6
th

 January, 1981 

Subject: The Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 

 

 The undersigned is directly to say that the Government have been pleased to place on review the 

following Common Category posts of Bangladesh Secretariat on the New National Scale of Pay as 

shown below: 

 

Name of 

the Office 
Name of post 

Scale on 

30-6-

1973 

(Taka) 

National 

Grade and 

Scale of Pay 

(Taka) 

New National 

Scale of Pay 

(Taka) 

Remarks. 

1 2 3 4 5 6 

All 

Ministries/ 

Division. 

Secretariat 

Section Asstt. 

(U.D.A.) 
225-550 VII 310-670 

400-825 (b) Selection Grade 33
1

3
% 

of the total posts. 425-1035(b) 

Record Keeper 

(L.D.A) 
120-275 VIII 220-420 

300-540 (c) Selection Grade 33
1

3
% 

of the total posts. 325-610 (c) 

 

 Necessary amendments to the Annexure Part-II (common posts other then the name mentioned in 

Part-I) of this Division Notification No. MF(ID)-1-3/ 77/ 850, dated 20-12-1977 is being taken in due 

course. In the Meantime the pay of the incumbents of the posts may be fixed and disbursed 

accordingly. 

 

 This Order shall deem to have taken effect from 1
st
 July, 1977. 

 

 

K. A. MANNAN 

Joint Secretary 

(Current Charger) 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF F INANCE 

Implementation Division 

NOTIFICATION 

No.MF(ID)III/R(G)-5/81/2027 dated 26-12-1981 

 

 In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Services (Re-organisation Conditions) Act, 

1975, (XXXII of 1975), the Government, notwithstanding anything Contained in the Services (Grades, 

Pay and Allowances) Order, 1977, is pleased to decide as follows: 

i) Subject to Selection on merit and performance in a test or examination as prescribed for promotion 

under rule 5 of the B. C. S. Recruitment Rules, 1981. 

a) Officers drawing pay on New National Scale Tk. 750–1470, Tk. 900–1610 and Tk. 1150–

1800 shall on completion of 8 years service, be allowed pay on the scale of Tk. 1400–2225. 

b) Officers drawing pay on New National Scale Tk. 1400–2225 shall, 011 completion of 12 

years service, be allowed pay on the scale of Tk. 1850–2375. 

c) Officers drawing pay on New National Scale Tk. 1400–2225 and 1850–2375 shall on 

completion of 15 years of service, be allowed pay on the scale Tk. 2100–2600. 

ii) Pay on the scale of Tk. 900–1610 and Tk. 1150–1800 as allowed in this Division’s Memo/ 

Notification No. MF (ID)-1-3-77-52, dated 13-5-1978, MF (ID)/ III (G)-18/-78/ 1207, dated 6-11-

1978, MF (ID)-VI-HP (G)-15/ 79/ 1769, dated 30-12-1980, MF (ID)-VI/ U (G)-578/ pt/ 41O, 

dated 22-3-1980,. MF (ID)-1-3/ 77/ 725, dated 28-6-1978, MF (ID)-III-R (G)-480 1072, dated 17-

8-1981 and MF(ID)V/ R (G)/ 78-Vol. II/ 200, dated 27-2-1979 will continued. 

iii) Condition for admissibility of full pay as provided in para 10 of the Service (Grades, Pay and 

Allowances) Order, 1977 shall, however, apply to the officers of the Bangladesh Civil Service; 

Cadre, coming under the purview of this Order. 

iv) This Order shall apply only to the officers of the constituted cadres of the Bangladesh Civil 

Services and shall come into force from 1st October, 1981. 

NOTES: For purpose of the, Order, Service mean, actual period of service rendered in a post 

of Class-I Service as defined in East Pakistan Gazetted Services and Posts 

(Classification) Rules, 1968 and Civil Services (Classification. Control and Appeal) 

Rules a amended from time to time. 

Service actually rendered in a post placed in NPS V, i.e., 475–1275 and NNS 

750–1470 since 1-7-1973 and 1-7-1977 respectively will also count towards Service 

of purposes of this Order. 
 

 

By order of the President 

 

 

K. A. MANNAN 

Joint Secretary (C. C) 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION WING 

No. MF (ID)-1-43/82 (part: II)/56  dated The 30th December, 1982. 

Sub:- Selection Grade for the Stenotypist. 

 The undersigned is directed to say that on review the Government have been pleased to place the 

following Common Category post on the New National Scale of pay as shown below:- 

Name of the 

Ministry/ 

Department.  

Designatio

n of the 

post.  

Scale as on 

30-6-1973 

(Tk.) 

N. P. S. as 

on 1-7-1973 

(Tk.) 

NNS already 

allowed from 

1-7-77 (Tk.  

Selection 

grade Scale 

(Tk.) 

Remarks 

All Offices where 

such Post exist. 

Stenotypist.  135–315 

135–315 

S. P. 25 

145–275 

155–355 

185–450 

200–400 

200–350 

New post 

VII- 

310–670 

370–745 400–825 See note 

below. 

NOTE:- In allowing Selection Grade of Tk. 400–825 to the Steno-typist they shall have to qualify a 

test to be conducted by Bangladesh Public Service Commission at a minimum speed of 100 

& 35 words per minute in English shorthand and Typist respectively and 70 and 30 words per 

minute in Bangali Shorthand and typing respectively with qualification restriction. If the 

required test as mentioned above cannot be conducted by the Bangladesh Public Service 

Commission within a short time then Stenotypist have completed 5 years or more service 

shall be allowed selection grade of Tk. 400–825 against not more than 25% of sanctioned 

posts on the basis of their service records till such time the P. S. C. hold the required test. 

 Necessary amendment to the Annexure to the former implementation Division’s Notification’s No. 

MF (ID)-1-3/ 77/ 850, dated 20-12-77 is being made separately. 

This shall be effective from the date of issue of this order. 

 

 

S. T. R. Yusuff 

Section Officer. 

Distribution; 

All Ministries/ Divisions with the request to endorse copies to the subordinate offices under their 

Administrative control. 
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MINSTRY OF FINANCE AND PLANINING 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION WING 

 

Office Memorandum 

No.P(Imp)-1/4-B-4(G)/83/95 Dated 30.3.83 

 

Sub: Blooked Posts under Finance Division. 

 

 In excercise of the powers conferred by section 4 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975) the Govt, have been pleased, on review to, treat the following posts of the 

Finance Division, (Secretariat) as montioned in the schedule below as ‘ Blocked’ posts and allow 

Selection Grade scales shown against each of the posts in the Schedule. The posts are and will continue 

to be filled up by 100% direct recruitment and the incumbents of the post will not be entitled to 

promotion to any post carrying a higher scale of pay than shown against them in Col. 4 of the Schedule 

nor will they be transferred to other posts from which they may be promoted to other posts from which 

they may be promoted to other posts carrying a higher scale of pay than those montioned in Col. 4 of 

the Schedule, 

 

2. The Selection Grade shall be allowed subject to the general principles governing the grant of 

Selection Grade to the grant of Selection Grade to the concerned emoloyes not earlier than 10 (ten) 

years of services in the post to which such selection Grade scale is allowed. 

 

3. This order shall be deemed to take effect from 1st July, 1977 

 

4. Necessary amendment to the Annexure to the former Implemontion Division Notification No. 

MF(ID) 1-3/ 77/ 850 dated 20.12.77 is being made separately. In the meantime, the pay of the 

incumbonts of the posts concerned may be fixed and disbursed aceordingly. 

SCHEDULE 

 

Name of office post, 

Scale of pay 

as on 

30.6.73(TK) 

National Gr, 

& scale of 

pay(TK) 

New National scale 

of pay already 

allowed (TK) 

Selection 

Grade 

Scale (TK) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

Finance Division 
(Secretariat) 

     

Gostetnor Operator 100-145/ 

110-135 

1 × 145-275 250-362 275-480  

Mohrrar 100-145 -do- -do- -do-  

Despatch Rider New post -do- -do- -do-  

 

 

K.A.Mannan 
Deputy Secrotary. 

 

Distribution: 

 

1. CMLA’s Secrestariat, Old Sangsad Bhaban, Dhaka. 

2. The Secretary, Finance Division, Dhaka, 

3. The Comptroller & Auditor General of Bangladesh, 

 Audit House, Moghbazar, Dhaka. 

4. The Accountant General (Civil), Banglash, Dhaka. 

5. All officors of the Implementation Division. 

6. Gurd File. 

 

 

M.A Malik 
Section Officer 
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GOVERNMENT OF PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE & PLANNING 

IMPLEMENTATION WING 

NO-MFP/FD(Imp)-IV/U(G)-2/83/198 Dated 23.11.1983 

 

Sub:- The Services (Grades Pay and Allowances) Order, 1977. 

 

In partial modification to the former Implemention Division’s office Memorandum No, MF(ID)-

III/ B-I/ 78/ 538 dated 17.5.78 MF(ID)-V/ R(G)-6/ 78/ 1031 dated 10.8.81 MF(ID) V/ R(G)-6/ 78/ 429 

dated 11.3.82 and MF(ID)-IV/ J(G)-4/ 82(part-1)12 dated 18.1.83 respectively regarding grant of 

selection Grade scales to the Stenographer, Typist, Section Asset, (UDA), Budget Examiner and 

Record Keeper (L,D,A) the undersigned is directed to say that the Government on review have decided 

that minimum 5 (Five) years service in the post to which Selection Grade Scale in to be allowed will be 

required for the purpose of granting of Selection Grade to Such post. There the number of sectioned 

post in the cadre of Stenographer/ Section Assistant (U,D,A) Record Keeper (L,D,A) and Typist is 3 

(three) or less, the Selection Grade scale will be allowed to one of the incumbents/ lone incumbents of 

such post if he is otherwise suitable for the award of the Selection Grade scale. 

 

 Necessary amendment to the Services (Grades Pay and Allowances)Order, 1977 will be made in 

due course. 

 

 This order shall be effective from 18.01.1983 

 

 

K. A.Mannan 

Deputy Secretary 

Distribution:- 

1. Chief Martial Law Administrator’s secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgoan, Dhaka. 

2. All Miniatries/ Divisions. 

3. The Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 

4. The Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka, 

5. The Addl, Accountant General, Foreign Affairs, Dhaka. 

6. Finanacial Advisers of All Ministries/ Divisions, 

7. Expenditure Control Wing Finance Divisions, Dhaka. 

8. All officers of Implementation Wing, Finance Division, Dhaka. 

9. Compilation File 

10. Gurad File 

 

 

Sirajuddin Ahmed 

Section Officer-IV 
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GOVERNMENT OPTHE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

 

NOTIFICATION 

No. MFP/FD (Imp)-III-I (G)-3/83/318 Dated 21-12-1983 

 In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Services (Re-organisation and conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government, not with standing anything Contained in the Services 

(Grades, Pay and Allowances) Order, 1977, and in supersession of the Notification No. MF (ID)-III’R 

(G)-5/ 81/2027 dated 26-12-1981, is pleased to decide as follows:- 

i) Subject to selection on merit and performance in a test or examinations as prescribed for 

promotion under rule 5 of the B. S. C. Recruitment Rules, 1981; 

a) Officers drawing pay in New National Scales Tk. 750–1470, Tk. 900–1610, and Tk. 1150–

1800 shall, on completion of 8 years service, be allowed pay in the scale of Tk. 1400–2225 

provided that the number of persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons 

who may be holding cadre posts in the relevant scale shall not exceeds 20% of the total cadre 

strength. 

b) Officers drawing pay in New National Scales Tk. 1400–2225 shall, on completion of 13 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 1850–2375 provided that the number of persons to 

be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding cadre posts in the 

relevant scale shall not exceed 15% of the total cadre strength. Out of this 13 years service at 

least 4 years are to be rendered in the scale of Tk. 1400–2225 or at least one year at the 

maximum of the said scale whichever is earlier. 

c) Officers drawing pay in New National Scale Tk. 1850–2375 shall, on completion of 16 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2100–2600 provided that the number of persons to 

be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding cadre posts in the 

relevant scale shall not exceed 10% of the total cadre strength. Out of this 16 years service at 

least 4 years are to be rendered in the scale of Tk. 1850–2375 or at least one year at the 

maximum of the said scale whichever is earlier. 

d) Officers drawing pay in New National Scales Tk. 2100–2600 shall, on completion of 20 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2350–2750 provided that the number of persons to 

be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding cadre posts in the 

relevant scale shall not exceed 5% of the total cadre strength. Out of this 20 years service at 

least 5 years are to be rendered in the scale of Tk. 2100–2600 or at least one year at the 

maximum of the said scale whichever is earlier. 

e) Officers drawing pay in New National Scale Tk. 2350–2750 shall, on completion of 25 years 

service, be allowed pay in the scale or Tk. 2850/- (fixed) provided that the number of persons 

to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding cadre posts in 

the relevant scale shall not exceed 1% of the total cadre strength. Out of this 25 years of 

service at least 5 years are to be rendered in the scale of Tk. 2350–2750 or at least one year at 

the maximum of said scale whichever is earlier. 

f) Officers drawing pay in New National Scale Tk. 2850 (fixed) shall, on completion of 28 years 

service, be allowed pay in the scale or Tk. 3000 (fixed) provided that the number of persons to 

be allowed the scale including the number of persons who may be holding cadre posts in the 

relevant scale on the basis of regular promotion shall he limited to 0.5% of the total cadre 

strength subject to a maximum of 5 (Five) such officers in any cadre. 

ii) Under the above arrangements none shall be allowed to move to more than two higher scales than 

the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post. On 

moving to a higher scale the pay of a person shall be fixed to the next higher stage in that scale. 

iii) This order shall apply only to the officers of the constituted cadres/ sub-cadres of the Bangladesh 

Civil Service and Senior Services Pool and shall come into force immediately. 

iv) Any person who may have been given any benefit under the existing orders shall continue to enjoy 

the same. 
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Notes: For purposes of this order service means actual period of service rendered in a post of Class I 

service as defined in East Pakistan Gazetted Services and post (Classification) Rules, 1968 

and Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, as amended from time to time. 

Service actually rendered in a post placed in NPS-V. i.e. Tk. 475–1275 and NNS Tk. 750–
1470 since 1-7-1973 and 1-7-1977 respectively will also count towards service for purposes of 

this order. The period of service actually rendered by a Defence Service Officer in a 

commissioned post, who has been subsequently on cadred in the B. C. S. Cadre, shall also be 

counted towards service for the purpose of this order. 

 

By order of the President 

 

 

K. A. MANNAN 

Deputy Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

 

NOTIFICATION 

No MFP/FD (Imp)-III-R (G)-12/83/319 dated: 21-12-1983. 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation all Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government, notwithstanding anything contained, in the Services 

(Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 is pleased to decide as follows:- 

i) A Government employee irrespective of whether he holds a Gazetted or a Non-gazetted post shall, 

after one year of reaching the maximum of his time scale in a post, be allowed to move to the next 

higher scale. 

ii) The grant of such higher scale shall be subject to the fulfilment of the following conditions:- 

a) None shall be allowed to move to a higher scale unless he has been found fit for promotion by 

a duly constituted departmental promotion committee or Superior Selection Board, as the case 

may be; 

b) The usual length of service formula or eligibility to any particular scale shall have also to be 

fulfilled. 

iii) Under the above arrangements none shall be allowed to move to more than two higher scales than 

the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post, the usual 

eligibility and criteria for promotion to such posts remaining unchanged. 

iv) On moving to a higher scale, the pay of a person shall be fixed at the next higher stage in that 

scale. The Non-gazetted employees, shall in addition be allowed an extra increment in the higher 

scale. 

(v) Under the above process none shall be allowed to move beyond the scale of Tk. 2350–2750 except 

on usual promotion. 

(vi) This order shall not be applicable in the case of officers belonging to any cadre sub-cadre of the 

Bangladesh Civil Service and shall come into force immediately. 

 

By order of the President 

 

 

K. A. MANNAN 

Deputy Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

 

NOTIFICATION 

No. MFP/FD (Imp)-III-R (G)12/83/320 Dated: 21-12-1983. 

 

 In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Service (Re-organisation and conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government, not withstanding anything contained in the Services 

(Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1978 and in the Services 

(Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1978, is pleased to decide as follows:- 

i) An employee shall, after one year of reaching the maximum of his time scale in a post, be allowed 

to move to the next higher scale. 

ii) The grant of such higher scale shall be subject to the fulfilment of the following conditions:- 

a) None shall be allowed to move to a higher scale unless he has been found fit for promotion by 

a duly constituted departmental promotion committee or Superior Selection Board as the case 

may be. 

b) The usual length of service formula for eligibility to any particular scale will have also to be 

fulfilled. 

iii) Under the above an arrangements none shall be allowed to move to more than two higher scales 

than the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post, the 

usual eligibility and criteria for promotion to such posts remaining unchanged. 

iv) On moving to a higher scale, the pay of a person shall be fixed at the next higher stage in that 

scale. The non officers, shall in addition be allowed an extra increment in the higher scale. 

(v) Under the above process none shall be allowed to move beyond the scale of Tk. 2350–2750, 

except on usual promotion. 

(vi) This order shall come into force immediately. 

 

By order of the President 

 

 

K. A. MANNAN 

Deputy Secretary 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪-৬৯ তাবযখ: ১৩/০৫/১৯৮৪ বিাঃ 

বফল: বগগজগটড  নন-বগগজগটড যকাবয কভথচাযীগগণয (কযাডায াববথ ফযতীত) এফাং াফবরক ফবডজ  
ন্যানারাাআজড এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয াবপায/ নন 
াবপাযগগণয বফতন বেগরয গফথাচ্চ ীভা ব ছাগনায এক ফৎয য যফতথী উচ্চতয বের প্রদান। 

 

 উবযগিাবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাং এয ২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখয এভ, এপব/এপ, বড (াআম্প)।।।-

াঅয (বজ)-১২/ ৮০/ ৩১৯ (কযাডায াববথ ছাড়া যকাবয বক্টগযয ান্যান্যগদয বক্ষগে প্রগমাজয)  ৩২০ (াফবরক 
ফবড  ন্যানারাাআজড এন্টাপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউন বক্টযিগয বক্ষগে প্রগমাজয) নাং 
বফ্ঞপবপ্ত রৃবটয বপ্রবক্ষগত বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, উক্ত বফ্ঞপবপ্ত রৃবট জাবয কযায য াবডট াবপ 
বফববন্ন াবপ উাগদয ফাস্তফাগনয বক্ষগে বকছু াংগয মু্মখীন ন এফাং বগুবরয ফযাাগয ফযাখযা প্রদাগনয ানুগযাধ 
জানান। বফস্তাবযত মথাগরাচনায য যকাগযয বদ্ধান্ত বভাতাগফক বনম্নফবণথত ফযাখযা প্রদান কযা র:- 

ক) বফ্ঞপবপ্তিগ উগিবখত যফতথী বের, স্ব স্ব বফবাগ/াবপগয াংবিষ্ট কভথচাযীগদয যফতথী গদান্নবতয বফতন বের 
বকনা? 

ফযাখযা: বফ্ঞপবপ্তিগ উগিবখত যফতথী বের ফবরগত স্ব স্ব বফবাগ/ াবপগয াংবিষ্ট কভথচাযীয যফতথী 
গদান্নবতয বফতন বের ফঝুাগনা বন। ফঝুাগনা গগছ াংবিষ্ট কভথচাযী বম বেগর বফতন াগেন বঠক তায যফতথী 
বের। বমভন ৩০০–৫৪০ টাকায বেগরয কভথচাযীয জন্য ৩২৫–৬১০ টাকায বের, ৬২৫–১৩১৫ টাকা বেগরয 
কভথকতথা/ কভথচাযীয জন্য ৭৫০–১৪৭০ টাকায বের; ১৮৫০–২৩৭৫ টাকায বেগরয কভথকতথায জন্য ২১০০–
২৬০০ টাকায বের, াআতযাবদ। 

খ) বম কর কভথচাযী ব্লকড গদ (গমভন-ড্রাাআবায, কম্পাউন্ডায াআতযাবদ) াঅগছন, তাগদয বক্ষগে াঅগরাচয াঅগদ 
বকবাগফ প্রগমাজয গফ? 

    ফযাখযা: াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তি ানুমাী উচ্চতয বের প্রদান বকান উচ্চতয গদ গদান্নবত ন বফধা, ব্লকড 
গদয কভথচাযীগণ ান্যান্য কভথচাযী/ কভথকতথাগগণয ন্যা যফতথী রৃবট উচ্চতয বেগরয সুবফধাবদ প্রায গফন। 

গ) াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-৭৮ তাবযগখয এভ, এপ (াঅাআ, বড)-।।।-বফ-১/৭৮/৫৩৮ নাং স্মাযগক ২২৫–৩১৫ 
টাকা  এফাং ২৪০–৩৪৫ টাকা বেগরয বেগরয কভথচাযীগণগক তাগদয স্ব স্ব বেগরয গফথাচ্চ ধাগ ব ছায এক ফৎয 
য যফতথী উচ্চতয বেগর বগরকন বিড চারু কযা গগছ। াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তিগ ফথগভাট রৃ’বট উচ্চতয বফতন 
বেগরয সুবফধা প্রদান কযা গগছ। উগযাক্ত সুবফধাগুবর ফথগভাট সুবফধায ান্তবুথক্ত না ফাবগয? 

ফযাখযা: াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তগত বম সুবফধা প্রদান কযা গগছ উা বগরকন বিড সুবফধায াবতবযক্ত। 

ঘ) াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তিগয (VI) নাং ানুগেদ ানুমাী উক্ত বফ্ঞপবপ্তি াবফরগম্ব কামথকযী গফ। ভা বাফযক্ষক (গফাঃ 
াবপগয ভগত াবফরগম্ব কামথকযী গফ এয াথথ গরা বকান কভথচাযী তায বেগরয গফথাচ্চ ধাগ ব গছ থাকগর, তায 
এক ফৎয য াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তয সুবফধা প্রায গফন এফাং ব বভাতাগফক যফতথী উচ্চতয বেগরয বফতন বনধথাযণ 
গফ। 

ফযাখযা: বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী ২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখয ূগফথ বনজ বনজ বফতন বেগরয গফথাচ্চ ীভায 
ব গছগছন তাগদাঁয বফতন স্ব স্ব বেগরয গফথাচ্চ ীভা ব ছাগনায এক ফছয য যফতথী বফতন বেগর বনধথাযণ 
কযগত গফ। বকন্তু উায াঅবথথক সুবফধা ২১-১২-৮৩ তাবযগখয ূগফথ প্রগদ গফ না। াথথাৎ াঅবথথক সুবফধা ২১-১২-

১৯৮৩ তাবযখ ’বতাআ প্রগদ গফ। 

ঙ) াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ২৯-০৬-৮১ তাবযগখয এভ, এপ (াঅাআ, বড)-V/াঅয(এ)/১৯/৭৯/বর-।।।/৭৮৫ 
(যকাবয বক্টগযয জন্য), ৭৬৮ (াফবরক ফবড  এন্টাযপ্রাাআগজ বক্টগযয জন্য) ৭৮৭ (ফযাাংক  
পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউন বক্টগযয জন্য) স্মাযকিগ ২২৫–৩১৫ টাকা াআগত ৬২৫–১৩১৫ বেগরয 
কভথচাযীগদয তাগদয স্ব স্ব বেগরয গফথাচ্চ ধাগ ব ছায য প্রবত রৃ’ফছয ান্তয বল াআনবিগভগন্টয ভান গফ। 
একবট াআনবিগভগন্টয সুবফধা ফযবক্তগত বাতা বাগফ প্রদান কযা । এ’ধযগনয এক ফা একাবধক াআনবিগভগন্টয 
সুবফধা (ফযবক্তগত বাতা) াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তি ানুাগয উচ্চতয বেগর বফতন বনধথাযগণ গণয কযা গফ বকনা। 

ফযাখযা: াঅগরাচয ফযবক্তগত বাতা উচ্চতয বেগর বফতন বনধথাযগণ গণয গফ না। উা উচ্চতয বেগরয ফাবলথক 
বফতন ফৃবদ্ধগত ভন্ব কযগত গফ। 

চ) টাকা ২২৫–৩১৫ গত টাকা ৪৭০–১১৩৫ বেগরয কভথচাযীগদয ১-৭-১৯৮০ তাবযখ গত বেরগবগদ ১/২/৩বট 
াআনবিগভন্ট প্রদান কযা । এাআ াআনবিগভন্ট প্রদাগনয পগর বকান বকান বক্ষগে বেগরয গফথাচ্চ ধাগয য 
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‘ফযবক্তগত বফতন’ বাগফ াআা প্রদান কযা গগছ। এ ফযবক্তগত বফতন াঅগরাচয উচ্চতয বের প্রদাগন বফতন 
বনধথাযগণ গণয গফ বকনা? 

ফযাখযা: এাআ ফযবক্তগত বফতন াঅগরাচয বফ্ঞপবয বভাতাগফক উচ্চতয বের প্রাবপ্তয য ৃথকবাগফ ফযবক্তগত 
বফতন বাগফাআ প্রায গফ। 

ছ) াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তিগয (ii)(b) উ-ানুগেগদয বনগদথগ কভথকতথা (নন-কযাডায)/ কভথচাযীগদয বক্ষগে প্রগমাজয বক না? 

ফযাখযা: উগিবখত উ-ানুগেদ কভথকতথা (নন-কযাডায)/ কভথচাযীগদয বক্ষগে প্রগমাজয ন মবদ াংবিষ্ট বনগাগ 
বফবধয বকান ধাযায ফযতয না ঘগট। 

জ) াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তি বভাতাগফক উচ্চতয বের প্রদাগনয য যফতথী ফাবলথক াআনবিগভগন্টয তাবযখ বযফতথন গফ 
বকনা? 

ফযাখযা: াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তি বভাতাগফক উচ্চতয বের প্রদান বগতু গদান্নবতয একাআ গদ উচ্চতয বের 
প্রদান ভাে, বাআগতু যফতথী ফাবলথক াআনবিগভন্ট এয তাবযগখয বকান বযফতথন গফ না। 

ঝ) বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী াফযপ্রস্তুবতজবনত ছুবটগত াঅগছন তাগদয বক্ষগে াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্তি বভাতাগফক 
উচ্চতয বেগরয সুবফধা প্রগদ গফ বকনা? 

ফযাখযা: বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী াঅগরাচয বফ্ঞপবপ্ত জাবযয তাবযগখ ২১-১২-৮৩ াফযপ্রস্তুবতজবনত ছুবটগত 
াঅগছন, তাগদয বক্ষগে বফ্ঞপবপ্তি বভাতাগফক উচ্চতয বেগরয সুবফধাবদ প্রগদ গফ না। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 

বফতযণ: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, াযগানার বফবাগ। 

৩। যাষ্ট্রবতয বচফার, াফবরক বফবাগ। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফার। 

৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ কর যকাবয। স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠানভূগ াআায ানুবরব বপ্রযণ 
কযায ানুগযাধ কযা র। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৭। ভা বাফযক্ষক (াভবযক) বক তায াধীনস্থ কর াবপগ উায ানুবরব বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৯। ভা বাফযক্ষক (ূতথ, াবন  বফজরী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১০। ভা-বযচারক ফাবণবজযক বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১১। বযচারক, বযরগ বনযীক্ষা, বাঅযবফ বফন, চট্টিাভ। 

১২। ভা-বযচারক স্থানী যাজস্ব  বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৩। ভা বাফযক্ষক (ডাক, তায  দূযারানী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৪। াবতবযক্ত ভা বাফযক্ষক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

১৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগয াথথ উগদষ্টা। 

১৬। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৭। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ ন্যানারাাআজড ফযাাংক  পাাআন্যাবন্সার াআনবষ্টবটউনভূগ ানুবরব 
বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা র। 

১৮। গবনথয ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

১৯।  ফাস্তফান উাআাং এয কর কভথকতথাফনৃ্দ। 

২০। গাডথপাাআর। 

২১। কম্পাাআগরন পাাআর। 

 

াঅনভ াআউসুপ 

াখা াবপায 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & IMPLEMENTATION WING 

 

NOTIFICATION 

No. MF/FD (Imp)-III-R (G)-12/83/78 Dated: 21-5-1984. 

 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Reorganisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1915) the Government, not withstanding anything contained in the Services 

(Grades, Pay and Allowances Order. 1977 and in partial modification of this Division’s Notification 

No. MFP/ FD (Imp)-III-R (G)-12/83/ 319, dated 21-12-83, -is pleased to decide as follows:- 

i) A Government employee holding New National Scales of Pay between TK. 225–315 to Tk. 470–
1135 shall, after completion of eight, twelve and fifteen years of services in a post, be allowed, on 

satisfactory service records, to move to the next higher scales of Pay. 

ii) Under the above arrangements, none shall move to more than three higher scales than the scale of 

the post he would actually be holding except on promotion to a higher post, the usual eligibility 

and criteria for promotion to such posts remaining unchanged. 

iii)On moving to a higher scale, the pay of a person shall be fixed at the next higher stage in the scale. 

The non-gazetted employees, shall in addition, be allowed an extra increment in the higher scale. 

iv) This order shall come into force with affect from 21-12-1983. 

 

By Orders of the President 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & IMPLEMENTATION WING 

 

NOTIFICATION 

No.MF/FD(Imp)-III-R(G)-12/83/79 Dated 21-5-1984. 

 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975 the Government notwithstanding anything contained in the Services (Public 

Bodies and Nationalised Enterprises] (Pay and Allowances) Order 1978 and in the Services (Banks and 

Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order 1978 and in partial modification of this Division’s’ 

Notification No. MFP/ FD (Imp)-III-R (G) 12/ 83/ 320 dated 21-12-83 is pleased to decide as follows:- 

i) All employee holding New Scales of Pay between Tk. 225–315 to Tk. 470–1135 shall after 

completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post be allowed on satisfactory 

service records to move to the next higher scales of pay. 

ii) Under the above arrangement none shall move to more than three higher scales than the scale 

of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post the usual 

eligibility and criteria for promotion to such post remaining unchanged. 

iii) On moving to a higher scale, the pay of a person shall be fixed at the next higher stage in that 

scale. The non-officers, shall in addition be allowed an extra increment in the higher scale. 

iv) This order shall come into force with effect from 21-12-1983. 

 

By order of the President 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১৮৪(াাং-২)-৮২ তাবযখ: ১২/০৬/১৯৮৪ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগরয াঅতা যকাবয কভথচাযীগগণয এফাং াফবরক ফবডজ  
ন্যানারাাআজড এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয নন াবপাযগগণয জন্য ৮, 

১২, ১৫ ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের প্রদান। 

 

 উগযাবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাং এয ২১-৫-১৯৮৪ তাবযগখয এভ,এপ,এপ,বড, (াআম্পাআ III াঅয 
(বজ)-১২/ ৮৩/ ৭৮ (যকাবয বক্টগযয ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকায কভথচাযীগগণয বক্ষগে প্রগমাজয) এফাং 
৭৯ (াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউন বক্টগযয ২২৫–
৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকায কভথচাযীগগণয জন্য প্রগমাজয) নাং বফ্ঞপবপ্ত রৃাআবটয বপ্রবক্ষগত বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট 
গ জানাগে বম, উক্ত বফ্ঞপবপ্ত রৃবট জাবয কযায য াবডট াবপভূ বফববন্ন াবপ উাগদয ফাস্তফাগনয বক্ষগে বকছু 
াংগয মু্মখীন ন এফাং বগুবরয ফযাাগয ফযাখযা প্রদাগনয ানুগযাধ জানান। বফস্তাবযত মথাগরাচনায য যকাগযয 
বদ্ধান্ত বভাতাগফক বনম্নফবণথত ফযাখযা প্রদান কযা গরা। 

ক) াঅগদ বভাতাগফক ৮, ১২, ১৫ ফৎয য বকবাগফ বফতন বনধথাযণ কযগত গফ প্রবতগক্ষগে একবট াবিভ াআনবিগভন্ট 
প্রদান কযা গফ না। বকফরভাে প্রথভ বফতন বনধথাযণ বক্ষগে একবট াবিভ াআনবিগভন্ট প্রগদ। 

ফযাখযা: নূতন জাতী বফতন বের টাাঃ ২২৫-২১৫ গত টাাঃ ৪৭০–১১৩৫ এয ান্তথবকু্ত একজন কভথচাযীয 
একাআ গদ ৮ ফৎয চাকবয ূণথ গর যফতথী উচ্চতয নূতন জাতী বেগর নূতন বেগর তায বফতন বনধথাযণকাগর, 

বফতন ধাগয বত বভগর বগগর বাআ ধাগ াঅয ব ধাগ না বভগর বগগর যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন বনথাযণ 
কযগত গফ এফাং উায বত একবট াবতবযক্ত াআনবিগভন্ট বমাগ কযগত গফ। ঐ কভথচাযীয ঐ গদ ১২ ফৎয 
চাকবয ূণথ গর তায বফতন ঐ বেগরয (৮ ফৎয চাকবয ূণথ া প্রদত্ত বফতন বেগরয) যফতথী উচ্চতয বেগর 
উগযাবিবখতবাগফ একবট াবতবযক্ত াআনবিগভগন্টয সুবফধা ুনযা বফতন বনধথাযণ গফ। 

ানুরূবাগফ ঐ গদ ১৫ ফৎয চাকবয ূণথ গর উগযাবিবখতবাগফ যফতথী উচ্চতয বেগর একবট াবতবযক্ত 
াআনবিগভন্ট বফতন বনধথাযণ গফ। াথথাৎ একজন াংবিষ্ট কভথচাযীয একাআ গদ ১৫ ফৎয চাকবয ূণথ গর, বতবন 
৮, ১২  ১৫ ফৎয ূবতথয যফতথী উচ্চতয নূতন জাতী বফতন বেগর প্রবতফাগযয বফতন বনধথাযণকাগর একবট কগয 
াবতবযক্ত াআনবিগভগন্টয সুবফধা াগফন, তগফ বকান বক্ষগোআ ফগকা ২১-১২-৮৩ তাবযগখয ূগফথ প্রগদ গফ না। বম 
কর কভথচাযীয ১-৭-৭৭ তাবযগখয ূগফথ একাআ গদ ৮, ১২, ১৫ ফৎয চাকবয ূণথ গগছ উগযাক্ত দ্ধবতগত 
তাগদয ১-৭-৭৭ তাবযগখাআ মথািগভ ১ ফায, ২ ফায এফাং ৩ ফাগয ১বট/২বট/৩বট যফতথী উচ্চতয নূতন জাতী বফতন 
বেগর/নূতন বেগর উচ্চতয ধাগ বফতন বনধথাযণ কযগত গফ। তগফ এ বক্ষগে ২১-১২-৮৩ তাবযগখয ূগফথয বকান 
াঅবথথক সুবফধা প্রগদ নগ। 

খ) বম কর গদয বক্ষগে ১-৭-৭৭ তাবযগখ বিড প্রদান কযা গগছ ব কর বক্ষগে উচ্চতয বের বগরকন বিড 
বেগরয যফতথী, উচ্চতয বের গত ধযা গফ না, বগরকন বিড বেরগক ধযা গফ। 

ফযাখযা: এরূ বক্ষগে াঅগরাচয উচ্চতয বের, বগরকন বিড বেগরয যফতথী উচ্চতয বের গত ধযা গফ। 

গ) াধাযণবাগফ বকান গদয ভূর বেগরয যফতথী উচ্চতয বের বাআ গদয বগরকন বিড বের বাগফ প্রদান কযা 
গগছ। াঅগরাচয াঅগদগ ৮ ফৎয য যফতথী উচ্চতয বের াায পগর বগরকগন বিগডয াবস্তত্ব াঅয 
থাকগফ বকনা? 

ফযাখযা: এরূ বক্ষগে াংবিষ্ট াঅগদ ানুমাী বগরকন বিড বের ফজা থাকগফ। 

ঘ) ফাস্তফান উাআাং-এয ২১-১২-৮৩ তাবযগখয বম এভ,এপ,ব/ এপ,বড (াআভ)/ ৩-াঅয(বজ)-১২/ ৮২/ ৩১৯  ৩২০ নাং 
বফ্ঞপবপ্তিগয াঅাংবক াংগাধন কগয ২১-৫-৮৪ তাবযগখয এভ, এপ, ব/ এপ, বড (াআভা)/ ৩-াঅয(বজ)-১২/ ৮৩/ 
৭৮  ৭৮ নাং বফ্ঞপবপ্তি জাবয কযা গগছ। ভা বাফযক্ষক াবপগয ভগত বমগতু ২১-৫-৮৪ তাবযগখয বফ্ঞপবপ্ত 
িাযা ২১-১২-৮৩ তাবযগখয বফ্ঞপবপ্তয াঅাংবক াংগাধন কযা গগছ, ফাবতর কযা বন, বাআগতু াংবিষ্ট কভথচাযী 
উক্ত বফ্ঞপবপ্তিগয বম বকান একবট বফ্ঞপবপ্তয সুবফধা বগত াগযন। মুগৎবাগফ উব বফ্ঞপবপ্ত সুবফধা প্রায নগ। 

ফযাখযা: ফাস্তফান উাআাং-এয ২১-৫-৮৪ তাবযগখয বফ্ঞপবপ্ত িাযা ২১-১২-৮৩ তাবযগখয বফ্ঞপবপ্তয াঅাংবক 
াংগাধন কযা গগছ। সুতযাাং ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগরয কভথচাযীগদয বক্ষগে ২১-১২-৮৩ 
তাবযগখয ৩১৯  ৩২০ নাং বফ্ঞপবপ্তি প্রগমাজয নগ। 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩ 

াবপ স্মাযক 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১৮৪(াাং-২)-১৫৫ তাবযখ: ১-১২-১৯৮৪ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগরয ান্তবুথক্ত যকাবয াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের প্রদান। 

 

 উগযবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাংগয ১২-৬-১৯৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-

৮৪(াাং-২)৮৯ নাং স্মাযগকয ানুযগণ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাংগয ২১-৫-১৯৮৪ তাবযগখয এভএপ/ এপ.বড, 

(াআম্পবর III াঅয (বজ)-১২/ ৮৩/ ৭৮ এফাং ৭৯ বফ্ঞপবপ্তিগয ফযাাগয বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, বফস্তাবযত 
মথাগরাচনায য যকাগযয বদ্ধান্ত বভাতাগফক বনম্নবরবখত াঅয কবত ফযাখযা প্রদান কযা গরা:- 

ক) উচ্চতয বেগর (টাাআভ বেগর) ৮, ১২, ১৫ ফৎয বম তাবযগখ ূণথ গফ বাআ তাবযগখ, না, তায গযয বদন াথথাৎ ৯, 

১৩, ১৬ ফৎয চাকবযয প্রথভ বদগন বফতন বনধথাযণ কযা গফ। 

ফযাখা: ৮, ১২, ১৫ ফৎয বম তাবযগখ ূণথ গফ বাআ তাবযগখ বফতন বনধথাযণ কযা গর চাকবয ৮, ১২  ১৫ 
ফৎয গত ১ বদন কভ গফ। তাাআ গযয বদন াথথাৎ ৯, ১৩, ১৬ ফৎগযয প্রথভ বদগন বনম্ন বেগর ফাৎবযক 
াআনবিগভন্ট প্রদাগনয য বম ভূর বফতন গফ বাআ ভূর বফতগনয বববত্তগত যফতথী উচ্চতয বেগর (টাাআভ-বের) বফতন 
বনধথাযণ কযগত গফ। 

খ) বমফ বক্ষগে ১-৭-৭৭ তাবযগখয য বগরকন বিড প্রদান কযা গগছ বফ বক্ষগে যফতথী উচ্চতয বের 
(টাাআভ-বের) বকবাগফ প্রদান কযা গফ। 

ফযাখা: বম ফ বক্ষগে ১-৭-৭৭ তাবযগখয য বগরকন বিড প্রদান কযা গগছ বফ বক্ষগে ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয ূবতথয য বগরকন বিগডয উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বাগফ প্রদান কযগত গফ। ১-৭-৭৭াআাং 
তাবযগখয প্রাপ্ত বগরকন বিড বেরবট মবদ প্রায/ প্রাপ্ত উচ্চতয বেগরয (টাাআভ-বের)ভান ফা বনম্নতয  তগফ ব 
ফ বক্ষগে এরূ াফস্থায প্রায/ প্রাপ্ত উচ্চতয বেরবট (টাাআভ-বেরবট) ফার থাকগফ, বগরকন বিড বের াথফা 
বগরকন বিগডয যফতথী উচ্চতয বের এ বক্ষগে প্রদাগনয াফকা নাাআ। 

উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বাগফ প্রদান কযা গগছ তাাঁগদয বক্ষগে ১-৭-৮০ তাবযগখ প্রদত্ত ৩-২-১বট 
াআনবিগভন্ট এফাং মাতাাত  ক্ষবতূযণ বাতায সুবফধা প্রদান কযা মাগফ বকনা? 

ফযাখা: াঅগরাচয সুবফধাবদ ৪৭০–১১৩৫ টাকা বের মথন্ত গদয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বক্ষগে প্রগমাজয। 
২২৫–৩১৫ টাকা াআগত ৪৭০–১১৩৫ টাকা মথন্ত বেগর ান্তবুথক্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ ৮, ১২  ১৫ ফৎয 
চাকবয ূবতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তগত াঅগরাচয সুবফধাগুগরা বগত থাকগফন। মতবদন মথন্ত 
গদান্নবতগত াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযীগণ উচ্চতয গদ াবধবষ্টত না । াথথাৎ গদান্নবত প্রাবপ্তগত উক্ত 
সুবফধাগুগরা প্রাপ্ত গফন না। 

ঝ) বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপ/ াংস্থা াম্প্রবতক ভাথার ‘র’ বযগাগটথয বপ্রবক্ষগত ূণথগঠগনয ফগর বকান 
কভথচাযীগক ান্য বকান ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপ/ াংস্থা াঅত্মীকযণ কযা গর তায বক্ষগে উচ্চতয বের (টাাআভ-

বের) বকবাগফ প্রদান কযা গফ? 

ফযাখা: াংবিষ্ট উিৃত্ত কভথচাযীগক ান্য বকান ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপ/ াংস্থা াআতযাবদগত একাআ গদ একাআ 
বেগর াথফা ানুরূ বেগর াঅত্মীকযণ কযা গ থাকগর, ূগফথয গদয চাকবয, াঅত্মীকযণ াংিান্ত যকাবয াঅগদ 
ানুমাী াঅত্মীকৃত গদ উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদাগনয বক্ষগে গণয গফ। মবদ একাআ গদ/একাআ বেগর াথফা 
ানুরূ বের-এ াঅত্মীকযণ কযা না গ থাগক, তা গর, াঅত্মীকযগণয ূগফথয গদয চাকবয াঅত্মীকৃত গদ উচ্চতয 
বের (টাাআভ-বের) প্রদাগনয বক্ষগে গণয গফ। বকন্তু াঅবথথক সুবফধা ২১-১২-৮৩ তাবযগখয ূগফথ প্রগদ গফ না। 

ঞ) াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ২৯-৬-৮১ তাবযগখয এভ, এপ, (াঅাআবড)/ াঅয(এ)১৯/ ৭৯/ বর।।।/ ৭৮৫, ৭৮৬  
৭৮৭ নাং স্মাযকভূগ যকাবয, স্বাত্তাবত ফযাাংক াআতযাবদয ২৫০–৩৬২ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ বেগরয 
কভথচাযীগদয স্ব স্ব বের ায য প্রবত ফৎয ান্তত একবট কগয াআনবিগভন্ট ফযবক্তগত বাতা বাগফ প্রদান কযা 
গগছ। এাআ ফযবক্তগত বাতা উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদানকাগর বকবাগফ গণয গফ? 

ফযাখা: াঅগরাচয ফযবক্তগতবাগফ উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদাগনয বক্ষগে বফতন বনধথাযগণ গণয ’বফ। াথথ 
বফবাগগয ফাস্তফান াখায ১৩-৫-৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩ াঅয (বজ) ২-৮৪-৬৯নাং স্মাযগকয (ঙ)এয, ফযাখযা 
এ ভগভথ াংগাবধত কযা র। 
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(ট) উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদাগনয পগর বকান বক্ষগে বফগল কগয মাযা ১-৭-৭৭ তাবযগখয ূগফথ ১৫/২০ ফৎয 
চাকবয কযায য গদান্নবত বগগছন ফা ান্য গদ বনগাবজত ফা ফদবর গগছন, তাগদয বফতন মাযা গদান্নবত 
ানবন, তাগদয বচগ কভ গগছ। বকননা মাযা গদান্নবত ানবন তাযা বতনবট উচ্চতয বেগরয (টাাআভ-বেগরয) 
সুবফধা াগেন। বকন্তু মাযা গদান্নবত ফা ান্যগদ বনগাবজত ফা ফদবর গগছন তাগদয ভগধয কাাগযা ৮ ফৎয 
াগত ১বট ভাে উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) াগেন এফাং মাগদয ৮ ফৎয ূণথ বন, তাযা উচ্চতয বেগরয 
সুবফধা গত ফবেত গেন। একাআ ধযগনয ঘটনা মাযা ১-৭-৭৭ তাবযগখয য গদান্নবত বগগছন ফা ান্যগদ 
বনগাবজত ফা ফদবর গগছন, তাগদয বক্ষগে ঘগটগছ। এাআ বফলভয দূয কযায ফযফস্থা বক গত াগয? 

ফযাখা: মবদ ১-৭-৭৭ তাবযগখয ূগফথ াথফা গয গদান্নবত না বগতন ফা ান্যগদ বনগাবজত ফা ফদবর না 
গতন তা গর াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযী গদান্নবতয ূগফথয গদ ২১-১২-৮৩ তাবযগখ ৮, ১২, ১৫ ফৎগযয চাকবয 
ূবতথয বববত্তগত বম উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রায গতন বাআ বেগর (টাাআভ বেগর) বফতন বনধথাযণ কযগত গফ। 
মবদ গদান্নবতপ্রাপ্ত/ ফদবরকৃত বনগাগপ্রাপ্ত গদয বের াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযীয উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) গত 
উচ্চতয , তগফ গদান্নবতপ্রাপ্ত ফদবরকৃত/ বনগাগপ্রাপ্ত গদয বেগর বফতন বনধথাযণ কযগত গফ। মবদ 
গদান্নবতপ্রাপ্ত/ ফদবরকৃত/ বনগাগপ্রাপ্ত গদয বের (টাাআভ-বের) গত বনম্নতয , তগফ গদান্নবতপ্রাপ্ত/ ফদবরকৃত/ 
বনগাগপ্রাপ্ত গদ বফতন বনধথাযগণয প্রগাজন গফ না। 

(ঠ) একাআ াবপগ একাআ বেগর বফববন্ন গদ চাকবযকার গণয কগয উচ্চতয বেগর (টাাআভ-বের) কযা গফ বকনা? 

ফযাখা: এরূ বক্ষগে মবদ দগুবর যস্ধয ফদবরগমাগয  এফাং একাআ বেরবকু্ত , তগফ এাআ ভস্ত গদয 
চাকবযয বদগঘথযয ভবষ্টয বববত্তগত উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান কযা র। 

(ড) াবকস্তান প্রতযাগত কভথচাযী াবকস্তাগন বম গদ চাকবযযত বছগরন, বাআ দ ফাাংরাগদগ না থাকায কাযগণ একাআ 
াথফা ানুরূ বেগর ান্যগদ াঅত্মীকযণ কযা । এগদয বক্ষগে উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদাগনয ফযাাগয 
ফাাংরাগদ াঅত্মীকযগণয ূগফথ াবকস্তাগন বম গদ কভথযত বছগরন, বাআ গদয গণনা কযা গফ বকনা? 

ফযাখা: াবকস্তান প্রতযাগত কভথচাযীগণ াংস্থান ভন্ত্রণারগয ভাধযগভ বফববন্ন তথ ূযণাগগক্ষ বফববন্ন াবপগ 
াঅত্মীকৃত গগছ। এরূ বক্ষগে উচ্চতয বের প্রদাগনয ফযাাগয ফাাংরাগদ প্রতযাগভগনয াফযফবত ূগফথ াবকস্তাগন 
বম গদ কভথযত বছগরন বাআ গদয চাকবয গণনা কগয উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রদান কযা গফ। 

(ঢ) কনবটনগজন্ট এফাং াকথ চাজডথ কভথচাযীগগণয বক্ষগে উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রদান কযা মাগফ 
বকনা? 

ফযাখা: বম ফ কনবটনগজন্ট  াকথ চাজথড কভথচাযীগণ বনবভত বেগর বফতন াগেন, তাযা উচ্চতয বেগরয 
(টাাআভ বেগরয) সুবফধাপ্রাপ্ত গফন। 

(ণ) যকায/াংস্থা/ফযাাংক কতৃথক ফযাদ্দকৃত ফাড়ীগত ফফাকাযী ২২৫–৩১৫ টাকা গত ২৫০–৩৬২ টাকা বেগরয বম 
কর কভথচাযীগণ উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বাগফ ২৭৫–৪৮০ টাকা ফা তদূর্ধ্থ বফতন প্রায গগছন, তাগদয 
বক্ষগে ফাড়ী বাড়া কতথন কযা গফ বকনা? 

ফযাখা: ২৭৫–৪৮০ টাকা ফা তদূর্ধ্থ বের, উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বাগফ াায পগর যকায/ াংস্থা/ 
ফযাাংক বক্টয কতৃথক ফযাদ্দকৃত ফাড়ীগত ফফাকাযী কভথচাযীগগণয বক্ষগে ফাড়ী বাড়া কতথগনয াংবিষ্ট বফধানভগত 
ফাড়ী বাড়া কতথন কযগত গফ। তগফ বমগতু উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) াঅবথথক ফগকা সুবফধা ২১-১২-৮৩ 
তাবযগখয ূগফথ প্রগদ নগ, বাআগতু ঐ তাবযগখয ূগফথ ফগকা ফাড়ী বাড়া কতথন কযা গফ না। ২১-১২-৮৩ তাবযখ 
গত ফগকা ফাড়ী বাড়া কতথন কযগত গফ। 

(ত) বকান বকান াবপগ বনম্ন দ  উচ্চ গদয বের এক। এফ বক্ষগে উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদাগনয ভ 
উব গদয চাকবয গণনা কগয উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান কযা মাগফ বক না? 

ফযাখা: এরূ বক্ষগে উচ্চতয গদয চাকবযয বভাগদয ভবষ্টয বববত্তগত উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান কযা 
গফ। 

(থ) ভাথার র কবভবটয প্রবতগফদগনয বববত্তগত বম কর গদয দনাভ বযফতথন কযা গগছ, ব ফ বক্ষগে নাভ 
বযফতথগনয ূগফথয এফাং গযয দ একাআ দ বাগফ গণয গফ, বক না? 

ফযাখা: ভাথার ‘র’ কবভবটয প্রবতগফদগনয বববত্তগত বম কর গদয দনাভ বযফতথন কযা গগছ, বফ 
বক্ষগে নাভ বযফতথগনয ূগফথয এফাং গযয দ একাআ দ বাগফ গণয ’বফ, মবদ বফতন বের াবযফবতথত থাগক। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION SECTION-III 

 

NOTIFICATION 

No. MF/FD (Imp.)-III-R (G)-12/83/10, dated: 23-1-1985. 

In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1915 (XXXII of 1975), the Government, notwithstanding anything contained in the Services 

(Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay and Allowances Order, 1978 and the Services 

(Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1978, is pleased to make the following 

amendment in this Division’s Notification No. MF/ FD (Imp)-III-R (G)-12/ 83/ 79, dated 21-5-1984, 

namely:- 

In the aforesaid order:– 

in sub-paragraph (i) the word and figure ‘Tk. 470–1135’ shall be substituted by the word and 

figures ‘Tk. 625–1315’. 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 

Distribution: 

1. CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2. President’s Secretariat, Personal Division, Bangabhaban, Dhaka. 

3. President’s Secretariat, Public Division, Bangabhaban, Dhaka. 

4. Prime Minister’s Secretariat, 30, Hare Road, Dhaka. 

5. All Ministries/ Division with the request to endorse it’s copy to the offices under their 

administrative control. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 

7. Controller General, Defence Finance (M. A. G) Bangladesh, Dhaka. 

8. Accountant General (Civil), Bangladesh. Dhaka. 

9. Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

10. Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka. 

11. Director, Railway Audit, C. R. B., Chittagong. 

12. Director General, Local & Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka. 

13. Accountant General, P. T. &T., Bangladesh, Dhaka. 

14. Additional Accountant General, Foreign Affairs, Dhaka. 

13. Expenditure Control & Regulation Wing, Finance Div. 

16. Officer-in-charge, Bangladesh Govt. Press for publication in the next Official Gazette. 

17 Autonomous Bodies Wing, Finance Division, Dhaka. 

18. Banking Wing, Finance Division. Dhaka. 

19. Governor, Bangladesh Bank, Dhaka. 

20. All officers of Implementation Branch, Finance Division. 

21. Guard File. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION SECTON-III 

 

NOTIFICATION 

No. MF/FD (Imp)-III-I (G)-3/83/12, Dated, 23-1-1985. 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government, notwithstanding anything contained in the Services 

(Grades, Pay and Allowances) Order, 1917 is pleased to make the following amendment in this 

Division’s Notification No. MFP/ FD (Imp)-III-I (G)-3/ 83/ 318, dated 21-12-1983, namely:- 

 In the aforesaid Notification, after paragraph 1, a new paragraph shall be added, namely:- 

‘2. Officers who were, however, eligible to get higher scale of Pay in terms of the former 

Implementation Division’s Notification No. MF (ID)-III’R (G)-5/ 81/ 2027 dated 26-12-81 on or 

before 20-12-83 but could not be allowed the same before 21-12-83 be granted the higher scale 

from the date their eligibility as per Notification No. MF (ID)-IIII R (G)-5/ 81/ 2027 dated 26-12-

81’. 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & IMPLEMENTATION WING 

IMPLEMENTATION SECTION-III 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No. MF-FD (Imp)-III-R (G)-16-83 (Part-II)/34 Dated: 14-2-1985. 

Sub: Grant of Selection Grade Scale of Tk. 470–1135 to the Stenographers transferred/ 

absorbed in different Ministries/ Divisions due to re-organisation as per M.L. Committee 

Report. 

 Due to re-organisation of different Ministries/ Divisions as per Report of the M. L. Committee 

approved by the Govt., some Stenographers of the erstwhile Stenographers Pool of former 

Establishment Division/ other Ministries/ Divisions who were found surplus, have been transferred to 

or absorbed in different Ministries/ Divisions. After their transfer to or absorption in different 

Ministries/ Division, it is found that some Stenographers, in junior to them in length of service already 

got Selection Grade Scale of Tk. 470–1135 while the Seniors did not get the same earlier on account of 

quota restriction as per para 6 of the former Implementation Division’s O.M. No. MF (ID)-III/ B-l/ 78/ 

538 dated 7-5-78 Thus some of the junior Stenographer who got Selection Grade in their respective 

Ministries/ Division have been drawing pay in the higher scale (Selection Grade) than their seniors. 

This has created an anomalous position. 

2. In order to remove this anomaly, the Govt. have been pleased to decide that, in such a case, the 

transferred/ absorbed Stenographer shall be allowed the Selection Grade of Tk. 470–1135 from the 

date from which his junior Stenographer (in length of service) in that Ministry has been allowed the 

Selection Grade Tk. 410–1135 as per instructions at para 6 of the former Implementation Division’s O. 

M. No. MF (ID)-III/ B-1/ 78/ 538, dated 7-5-78. In so allowing the Selection Grade, if the prescribed 

quota of 25% of the sanctioned strength of Stenographers of the concerned Ministry/ Division is 

exceeded, the excess shall be deemed to have been relaxed to that extent. 

 

 

H. R. Datta. 

Deputy Secretary. 

Distribution: 

1. CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2. President’s Secretariat, Personal Division, Dhaka. 

3. President’s Secretariat, Public Division, Dhaka. 

4. Prime Minister’s Secretariat, Dhaka. 

5. All Ministries/ Divisions. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 

7. Comptroller General, Defence Finance (M. A. G.), Bangladesh. Dhaka. 

8. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

9. Accountant General (Works &; WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

10. Director General Local & Revenue Audit, Bangladesh. Dhaka. 

11. Accountant General P. T. &T. Bangladesh, Dhaka. 

12. Additional A. G. Foreign Affairs, Dhaka. 

13. Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Division. 

14. Implementation Section, Cabinet Division. 

15. All Officers of Implementation Wing, Finance Division. 

16. Guard file. 

17. Compilation file. 

 

 

S. T. R. Yusuf 

Section Officer. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & IMPLEMENTATION WING 

 

NOTIFICATION 

No. MF-FD (Imp)-III-R (G)-12-83 (Pt.1)-35, Dated 20-2-1985. 

 In exercise of 1he powers Conferred by Section 5 of the Service (Re-organisation and Conditions) 

Act. 1975. (XXXII of 1975), the Government, notwithstanding anything contained in the Services 

(Grades, Pay Allowances) Order, 1977 and in partial modification of Notification No. MFP/ FD (Imp)-

III-R (G)-12/ 83/ 319, dated 2-12-83, is pleased to decide as follows:- 

i) Subject to selection on merit to be determined by a duly constituted departmental promotion 

Committee or Superior Selection Board, as the case may be an officer, not belonging to any of 

the constituted Cadres/ Sub-Cadres of the Bangladesh Civil Service and- 

a) holding a post placed in the New National Scales of Tk. 750–1470, Tk. 900–1610 and 

Tk. 1150–1800 shall, on completion of 8 years service, be allowed pay in scale of Tk. 

1400–2225 provided that the number of persons to be allowed the scale inclusive of the 

number of persons who may be holding non-cadre posts in the relevant scale shall not 

exceed 20% of the total non-cadre sanctioned posts in the NNS of Tk. 750–1470 and 

above, in the respective Ministry/ Division/ Department/ Office etc: 

b) holding the New National Scale of Tk. 1400–2225 shall, on completion of 13 years 

service. be allowed pay the scale of Tk. 1850–2375 provided that the number of persons 

to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding non-cadre 

posts in the relevant scale shall not exceed 15% of the total non-cadre sanctioned posts in 

the NNS of Tk. 750–1470 and above in the respective Ministry/ Division/ Department/ 

Office etc. Out of this 13 years service, at least 4 Years are to be rendered in the scale of 

Tk. 1400–2225 or at least one year at the maximum of the said scale whichever is earlier; 

c) holding the New National Scale of Tk. 1850–2375 shall, on completion of 16 years. 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2100–2600 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding 

non-cadre posts in the relevant scale shall not exceed 10% of the total non-cadre 

sanctioned posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above in the respective Ministry/ 

Division/ Department/ Office etc. Out of this 16 years service, at least 4 years are to be 

rendered in the scale of Tk. 1850–2375 or at least one year at maximum of the said scale 

whichever is earlier; 

d) holding the New National Scale of Tk. 2100–2600 shall, on completion of 20 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2350–2750 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding 

non-cadre posts in the relevant scale shall not exceed 5% of the total non-cadre 

sanctioned posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above, in the respective Ministry/ 

Division/ Department Office etc. Out of this 20 years service at least 5 years are to be 

rendered in the scale of Tk. 2100–2600 or at least one year at the maximum of the said 

scale whichever is earlier; 

e) holding the New National Scale of Tk. 2350–2750 shall, on completion of 25 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2850 (fixed) provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding 

non-cadre posts in the relevant scale shall not exceed l% of the total non-cadre sanctioned 

posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above, in the respective Ministry/ Division/ 

Department/ Office etc. Out of this 25 years of service, at least 5 years are to be rendered 

in the scale of Tk. 2350–2750 or at least one year at the maximum of the said scale 

whichever is earlier. 

f) holding the New National Scale of Tk. 2850 (fixed) shall, on completion of 28 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 3000 (fixed) provided that the number of 

persons to be allowed the scale including the number of person. who may be holding non-

cadre. posts in the relevant scale on the basis of regular promotion shall be limited to 

0.5% of the total non-cadre sanctioned posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above, in 
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the respective Ministry/ Division/ Department/ Office etc, subject to a maximum of 5 

(five) such officers in total non-cadre posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above, of 

that Ministry/ Division/ Department/ Office etc. 

ii) Under the above arrangements, none shall be allowed to move to more than two higher scales 

than the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post. 

On moving to a higher scale, the pay of a person shall be fixed to the next higher stage in that 

scale, if there is no such corresponding stage, 

iii) This order shall come into force with effect from 21-12-1983. 

iv) Any Officer, who might have been given any benefit under the earlier order dated 21-12-1983 

referred to above, shall continue to draw the same, but none shall, henceforth be allowed to 

claim any benefit of the said earlier order. 

2. However, subject to the condition of Selection laid down in 1(i) above- 

a) An Officer, holding a post placed in New National Scales of Tk. 750–1470. 900–1610 and 

Tk. 1150–1800, who had completed 8 years of service on or before 20-12-1983 shall also be 

considered eligible to get the benefit of fixation in the Scale of Tk. 1400–2225; 

b) An Officer, holding the New National Scale of Tk. 1400–2225, who had completed 12 years 

of service on or before 20-12-1983 shall also be considered eligible to get the benefit of 

fixation in the scale of Tk. 1850–2375 and; 

c) An officer, holding the New National Scales of Tk. 1400–2225 and Tk. 1800–2375, who had 

completed 15 Years of service on or before 20-12-1983 shall also be considered eligible to get 

the benefit of fixation in the scale of Tk. 2100–2600. 

This benefit shall come into force with effect from 1-10-1981 only for the purpose of fixation of 

pay, and under this arrangement, no arrear, whatsoever, shall be payable to anyone for the period 

prior to 21-12-1983, 

Notes: For the purpose, of this order, service means actual period of service rendered in a post 

carrying pay scale in Grade-V of National Pay Scale, i.e. Tk. 475–1275 and NNS of Tk. 

750–1470 since 1-7-1973 and 1-7-1977 respectively and higher than these two Scales. 

The period of service actually rendered by a Defence Service Officer in a Commissioned 

Post, who has been subsequently absorbed in a non-cadre post carrying NPS-V i.e. Tk. 

475–1275 and NNS of Tk. 750–1470 since 1-7-1973 and 1-7-1977 respectively and 

higher than these two scales, shall also be counted towards service for the purpose of this 

order. 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & Implementation Wing 

 

NOTIFICATION 

No. MF-FD (Imp.)-III-R (G)-12-83 (Pt) (1)-36, Dated 20-2-1985. 

 In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government, not withstanding anything contained in the Services 

(Public Bodies and Nationalised Enterprises). (Pay and Allowances) Order, 1978, the Services. (Banks 

and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1978 and in partial Modification of 

Notification No. MFP/ FD- (Imp.)-III-R (G)-12/ 83/ 320, dated 21-12-1983 is pleased to decide as 

follows: 

i) Subject to selection on merit to be determined by a duty constituted promotion Committee or 

Superior Selection Board, as the case may be. 

a) An officer holding a post placed in the New Scales of pay of Tk. 750–1470, Tk. 900–

1610 and Tk. 1150–1800 shall, on completion of 8 years service, be allowed pay in the 

scale of Tk. 1400–2225 provided that the number of persons who may already be holding 

posts in the relevant scale shall not exceed 20% of the total sanctioned posts in the New 

Scales of Tk. 750–1470 and above in the respective organisation; 

b) An officer holding the New Scale of Tk. 1400–2225 shall, on completion of 13 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 1850–2375 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may already be 

holding posts in the relevant scale shall not exceed 15% of the total sanctioned posts in 

the New Scales of Tk. 750–1470 and above in the respective organisation. Out of this 13 

years service at least 4 years are to be rendered in the scale of Tk. 1400–2225 or at least 

one year at the maximum of the said scale whichever is earlier. 

c) An officer holding the New Scale of Tk. 1850–2375 shall, on completion of 16 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2100–2600 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may already be 

holding posts in the relevant scale shall not exceed 10% of the total sanctioned posts in 

the New scale of Tk. 750–1470 and above in the respective organisation. Out of this 16 

years Service, at least 4 years are to be rendered in the scale of Tk. 1850–2375 or at least 

one year at the maximum of the said scale whichever is earlier. 

d) An officer holding New Scale of Tk. 2100–2600 shall, on completion of 20 years 

Service, be allowed pay in the scale of Tk. 2350–2750 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may already be 

holding posts in the relevant scale shall not exceed 5% of the total sanctioned posts in the 

New Scale of Tk. 750–1470 and above in the respective organisation. Out of this 20 years 

service, at least 5 years are to be rendered in the scale of Tk. 2100–2600 or at least one 

year at the maximum of the said scale whichever is earlier. 

e) An officer holding New Scale of Tk. 2350–2750 shall, on completion of 25 years service, 

be allowed pay in the scale of Tk. 2850 (fixed) provided that the number of persons to be 

allowed the scale inclusive the number of persons to be allowed the scale inclusive the 

number of persons who may already be holding posts in the relevant scale shall not 

exceed 1% of the total sanctioned posts in the New Scale of Tk. 750–1470 and above in 

their respective organisation. Out of this 25 years of Service, at least 5 years are to be 

rendered in the scale of Tk. 2350–2750 or at least one year at the maximum of the said 

scale whichever is earlier. 

f) An officer holding New Scale of Tk. 2850 (fixed) shall, on completion of 28 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 3000 (fixed) provided that the number of 

persons to be allowed the scale including the number of persons who may already be 

holding posts in the relevant scale on the basis of regular promotion shall be limited to 

0.5% of the total sanctioned posts in the New Scale of Tk. 750–1470 and above in the 

respective Organisation subject to a minimum of 5 (five) such officers in total sanctioned 

posts in the New Scale of Tk. 750–1470 and above in the respective Organisation. 

ii) Under the above arrangements, none shall be allowed to move to more than two higher scales 
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thus the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post. 

On moving to a higher scale the pay of person shall be fixed in the next higher stage in that 

scale if there is no such corresponding stage. 

iii) Any officer who might have been given any benefit under the earlier order dated 21-12-83 

referred to above shall continue to draw the name, but none shall, henceforth be allowed to 

claim any benefit of the said earlier order. 

2. However, subject to the condition of Selection laid down in 1 (i) above– 

a) An officer, holding a post placed in New Scales of Tk. 750–1470, Tk. 900–1610 and Tk. 

1150–1300, who had completed 8 years of service on or before 20-12-83 shall also be 

considered eligible to get the benefit of fixation in the scale of Tk. 1400–2225. 

b) An officer holding the New Scale of Tk 1400–2225 who had completed 1 years of service on 

or before 20-12-83 shall also be considered eligible to get the benefit of fixation in the scale of 

Tk. 1850–2375 and 

c) An officer holding the New Scales of Tk. 1400–2225 and Tk. 1850–2375, who had 

completed 15 years of service on or before 20-12-83 shall also be considered eligible to get 

the benefit of fixation in the scale of Tk. 2100–2600. 

This benefit shall come into force with effect from 1-10-81 only for the purpose of fixation of pay 

and under this arrangement, no arrear, whatsover, shall be pay-able to anyone for the period to 21-12-

1983. 

Notes: For the purpose of this order, Service means actual period of service rendered in a post carring 

pay scale in Grade V of NPS i.e. Tk. 475–1275 and Tk. 750–1470 since 1-7-1977 and 1-7-1977 

respectively and higher than these two scales. 

This period of service actually rendered by a Defence Service Officer in a. Commissioned post; 

who has been subsequently absorbed in a post carrying NPS m Tk. 475–1275 and Tk. 750–1470 since 

1-7-73 and 1-7-77 respectively and higher than these two scales, shall also be counted toward service 

for the purpose of this order. 

By order of the President, 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফয বনন্ত্রণ, প্রবফবধ  ফাস্তফান উাআাং 
 

াবপ স্মাযক 
 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-২)-৫০ তাবযখ: ১৩-০৩-১৯৮৫ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা বেগরয ান্তবুথক্ত যকাবয/াফবরক ফবড  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যাবন্সার কনবটবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান। 

 

 উগযবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান াখায ১-১২-১৯৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-

৮৪(াাং-২)-১৫৫ নাং স্মাযগকয ানুযগণ উচ্চতয বের প্রদাগনয ফযাাগয বনম্নফবণথত বফলগ বনম্নবরবখত াঅয কবত 
ফযাখযা প্রদান কযা গরা:- 
 

প্রশ্ন: বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী ১-৭-১৯৭৭ বথগক ২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখয ভগধয াফয প্রস্তবত জবনত ছুবটগত 
বছগরন/াফয িণ কগযগছন াথফা ভাযা বগগছন, তাগদয বক্ষগে উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রদান 
কযা মাগফ বকনা? 

ফযাখা: ২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখয ূগফথ বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী াফয িণ কগযগছন ফা চাকবযযত 
াফস্থা ভাযা বগগছন, তাযা উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রায গফন তগফ বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী 
২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখয াফয প্রস্তবতজবনত ছুবটগত (এর, ব াঅয) বছগরন তাযা রৄধু বনন বনধথাযগণয জন্য 
উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রায গফন। তগফ এ ফাফত বকান বফতন প্রগদ নগ। উক্ত সুবফধা ৬২৫–
১৩১৫ টাকা ফা তদূর্ধ্থ বেরভগ ান্তবুথক্ত কর কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয (কযাডায  এস-কযাডায বনবফথগল) 
বক্ষগে প্রগমাজয গফ। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাংগয ১৩৫-১৯৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-

৮৪(াাং-২)-৬৯ নাং স্মাযগকয (ঝ) এয ফযাখযা এ ভগভথ াংগাবধত কযা গরা। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩। 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)-৭৭ তাবযখ: ১০-৪-১৯৮৫ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগর ান্তবুথক্ত যকাবয, াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান। 

উগযাবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাং এয ১-১২-১৯৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-১-৮৪(াাং-২)-১৫৫ 
নাং স্মাযগকয ানুযগণ বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ২৯-৬-১৯৮১ তাবযগখ এভ 
এপ (াঅাআবড)/ াঅয(এ)-১৯/ ৭৯/ বর।।।/ ৭৮৫, ৭৮৬ এফাং ৭৮৭ নাং স্মাযগক ২৫০–৩৬২ টাকা াআগত ৬২৫–১৩১৫ 
টাকা বেগরয ান্তবুথক্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগণগক স্ব স্ব বেগরয গফথাচ্চ ধাগ ব ছায ২ (রৃাআ)ফৎয ান্তয াংবিষ্ট বেগরয 
ফথাবধক াগয একবট াআনবিগভন্ট ফযবক্তগত বাতা বগগফ প্রদান কযায ফযফস্থা াঅগছ। উক্ত সুবফধা, াথথ বফবাগগয 
ফাস্তফান উাআাংগয ২১-৫-১৯৮৪ তাবযগখয এভএপ/ বড, (াআম্পাআ।।। াঅয (বজ)-১২/ ৮৩/ ৭৮ এফাং ৭৯ এফাং ২৩-১-৮৫ 
তাবযগখয এভ/ এপ/ বড(াআম্প)-।।।-াঅয (বজ)-১২/ ৮৩/ ১০ এফাং ১১ নাং বফ্ঞপবপ্ত গুবর বভাতাগফক, বম ভস্ত কভথচাযী 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তয য উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) গফথাচ্চ ধাগ ব গছগছন, তাগদয বক্ষগে প্রগমাজয 
গফ না। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, াযগানার বফবাগ। 

৩। যাষ্ট্রবতয বচফার, াফবরক বফবাগ। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফার। 

৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ কর যকাবয/ স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠানভূগ াআায ানুবরব বপ্রযণ 
কযায ানুগযাধ কযা র। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৭। ভা বাফযক্ষক (াভবযক)গক তায াধীনস্থ কর াবপগ উায ানুবরব বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা, কামথারগয ১১-১২-১৯৮৪ তাবযগখয উাঃবনাঃ/ ৪৮১নাং স্মাযগকয 
বপ্রবক্ষগত ানুবরব বপ্রযণ কযা গরা। 

৯। ভা বাফযক্ষক (ূতথ, াবন  বফজরী) ফাাংরাগদ, ঢাকা কামথারগয ২৩-১০-১৯৮৪ তাবযগখয ব,এপ/ বফগল/ 
৫৯ নাং স্মাযগকয বপ্রবক্ষগত ানুবরব বপ্রযণ কযা গরা। 

১০। ভা-বযচারক ফাবণবজযক বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১১। বযচারক, বযরগ বনযীক্ষা, ব াঅয বফ বফন, চট্টিাভ। 

১২। ভা-বযচারক স্থানী যাজস্ব  বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৩। ভা বাফযক্ষক (ঢাক, তায  দূযারাণী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৪। াবতবযক্ত ভা বাফযক্ষক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

১৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগয াথথ উগদষ্টা। 

১৬। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৭। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ ন্যানারাাআজড ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউনভূগ 
ানুবরব বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা র। 

১৮। গবনথয ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

১৯। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ। 

২০। ফাস্তগফান উাআাং এয কর কভথকতথাফৃন্দ। 

২১। গাডথপাাআর। 

২২। কম্পাাআগরন পাাআর। 

 

, ত, য াআউসুপ 

াখা প্রধান 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Implementation Branch 

 

NOTIFICATION 

No. MF-F D (Imp)-3-S. G. -1-85-113 Dated: 30-6-1985 

 In exercise of the powers conferred by Section 50 the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975, (XXXII of J 975), the Government, notwithstanding anything contained in the services 

(Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 is pleased to decide as follows.- 

i) In every cadre of the B. C. S. 10% of posts placed in NNS of Tk. 2850 (fixed) subject to a 

minimum of one posts, shall be placed in selection glade of NNS of Tk. 3000 (fixed) 

Eligibility for selection grade shall be the following:- 

a) ‘Twenty eight years’ experience in the concerned service including one year’s experience 

in a post carrying NNS of Tk. 2850 (Fixed). 

b) Satisfactory record of service. 

ii) In a cadre having only one post in NNS of Tk. 2850 (fixed), the laid post shall continue to be 

in the said scale till the incumbent complete: 

a) One year’s service in the said post; 

b) 28 years’ experience in the concerned service. 

 On fulfilment of both the conditions, in the person concerned is found fit for Selection Grade the 

post shall be placed in the selection grade of NNS of Tk. 3000 (fixed) for the period he holds the post. 

iii) The provisions of sub para (i) and (ii) above shall not apply to cadres already having post/ 

poets in NNS of Tk. 3000 (fixed). 

2. This order shall be deemed to have taken effect from May 1, 1985. 

 

By order of the President 

 

 

H. R. DATTA 

Deputy Secretary 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩। 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৪)-১২৫ তাবযখ: ৫-৮-১৯৮৫ বিাঃ 
 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা বেগর ান্তবুথক্ত যকাবয, াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান। 

 

 বনম্ন স্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাবে বম, উগযবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান াখায ১-১২-১৯৮৪ 
তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-১৮৪(াাং-২)-১৫৫ নাং স্মাযগকয ‘খ’ ানুগেগদয ফযাখযা বনম্নবরবখত বাগফ 
াংগাধন কযা গরা:- 

১) বমফ বক্ষগে ১-৭-১৯৭৭ তাবযগখয য এফাং াংবিষ্ট গদ ৮ ফৎয চাকবয ূবতথয ূগফথ বগরকন বিড বের 
প্রদান কযা াআাগছ, ব ফ বক্ষগে াংবিষ্ট গদ ৮ ফৎয চাকবয ূবতথয য, বগরকন বিগডয যফতথী বেরবট 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বাগফ প্রগদ গফ। 

২) বম ফ বক্ষগে ১-৭-১৯৭৭ তাবযগখয য এফাং াংবিষ্ট গদ ৮ ফৎয াথফা ১২ াথফা ১৫ ফৎয চাকবয ূবতথয য 
বগরকন বিড বের প্রদান কযা গগছ, ব ফ বক্ষগে াংবিষ্ট কভথচাযী/ কভথকতথাগণগক বগরকন বিড বের 
প্রাবপ্তয তাবযগখ াংবিষ্ট উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) যফতথী বেরবট ফযবক্তগত বের (Scale Personal to the 

incumbent) বাগফ প্রগদ গফ। 
 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩। 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৩)-১৮৮ তাবযখ: ১১-১১-১৯৮৫ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগরয ান্তবুথক্ত যকাবয/ াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের প্রদান। 

 

 উগযাবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাং এয ১-১২-১৯৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-১-৮৪ (াাং-২)-
১৫৫ নাং স্মাযগকয ানুযগণ বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ২৫-৮-১৯৮১ তাবযগখ 
এ এপ (াঅাআবড)-৭-৮৩/ ৮১/ ১১২২ নাং স্মাযগক ২২৫–৩১৫ াআগত ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগরয ান্তবুথক্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযীগণগক ১-৭-১৯৮০ তাবযগখ ৩-২-১ বট াআনবিগভন্ট প্রদাগনয ফযফস্থা যগগছ। এখন উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) 
প্রাপ্তগগণয বক্ষগে প্রশ্ন বদখা বদগগছ বম, উক্ত াআনবিগভন্ট ূগফথয বেগরয ায ানুমাী, না উচ্চতয বেগরয (টাাআভ 
বেগরয) ায ানুমাী প্রগদ গফ। 

২। এ প্রগে উগিখয বম, উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তয য টাাআভ বেগরয াআনবিগভন্ট-এয ায ানুমাী উক্ত 
াআনবিগভন্ট প্রগদ গফ এফাং এাআ াআনবিগভন্ট এয াংখযা উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তগত বযফতথন গত াগয। 
বমভন ২২৫–৩১৫/ ২৪০–৩৪৫ টাকা বেগরয বকান কভথচাযী ২৫০–৩৬২/ ২৭৫–৪৮০/ ৩০০–৫৪০ টাকায বের, মবদ 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বাগফ প্রাপ্ত ন, তগফ ব বক্ষগে ৩ (বতন)বটয স্থগর ২ (রৃাআ)বট াআনবিগভন্ট প্রগদ গফ। 
ানুরূবাগফ ২৫০–৩৬২/ ২৭৫–৪৮০/ ৩০০–৫৪০ টাকা বেগরয বকান কভথচাযী মবদ ৩২৫–৬১০/ ৩৭০–৭৪৫/ 
৪০০–৮২৫ টাকায বের, টাাআভ বের বগগফ প্রাপ্ত ন, তগফ ব বক্ষগে ২ (রৃ’)বটয স্থগর ১ (এক) বট াআনবিগভন্ট প্রগদ 
গফ। ৩২৫–৬১০ টাকা গত, ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগরয বকান কভথচাযী মবদ ৩৭০–৭৪৫ টাকা গত ৯০০-১৬১০ 
টাকায বের, টাাআভ-বের বাগফ প্রাপ্ত ন ব বক্ষগে ১ (এক)বট াআনবিগভন্ট প্রগদ গফ। 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 

বফতযণ: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, াযগানার বফবাগ। 

৩। যাষ্ট্রবতয বচফার, াফবরক বফবাগ। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফার। 

৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। তাগদয াধীনস্থ কর যকাবয/ স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠানভূগ াআায ানুবরব বপ্রযণ কযায 
ানুগযাধ কযা র। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর ব,এ, াবপ, বজরা বাফযক্ষণ এফাং 
উগজরা বাফযক্ষণ াবপাযগণগক ানুবরব বপ্রযগণয ানুগযাধ জানাগনা গরা। 

৭। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স, পাাআন্যান্স (এভ.এ.বজ) ফাাংরাগদ, ঢাকা। তায াধীনস্থ কর াবপগ উায 
ানুবরব বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৯। ভা বাফযক্ষক (ূতথ, াবন  বফজরী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১০। ভা-বযচারক, ফাবণবজযক বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১১। বযচারক, বযরগ বনযীক্ষা, ব াঅয বফ বফন, চট্টিাভ। 

১২। ভা-বযচারক স্থানী যাজস্ব  বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৩। ভা বাফযক্ষক (ডাক, তায  দূযারাণী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৪। াবতবযক্ত ভা বাফযক্ষক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

১৫। ফয বনন্ত্রণ  প্রবফবধ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৬। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৭। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ ন্যানারাাআজড ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউনভূগ 
ানুবরব বপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৮। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

১৯। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ। 

২০। ফাস্তগফান উাআাং এয কর কভথকতথাফনৃ্দ। 

২১। গাডথপাাআর। 

২২। কম্পাাআগরন পাাআর। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩। 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)-১৯২ তাবযখ: ১৯-১১-১৯৮৫ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা বেগর ান্তবুথক্ত যকাবয/ াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান। 

 

 উগযবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান াখায ১৩-৩-১৯৮৫ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪ 
(াাং-২)-৫০ নাং স্মাযগকয ানুযগণ উচ্চতয বের প্রদাগনয ফযাাগয বনগম্নফবণথত বফলগ বনম্নবরবখত ফযাখযা প্রদান কযা 
গরা:- 
 

প্রশ্ন: বমফ বক্ষগে বনগনয সুবফধা বনাআ বফ বক্ষগে ব কর কভকথতথা/ কভথচাযী াফযপ্রস্তুবতজবনত ছুবটগত বছগরন, 

তাগদয বক্ষগে উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রদান কযা মাগফ বকনা? 

ফযাখযা: বম ফ বক্ষগে বনগনয সুবফধা বনাআ, বফ বক্ষগে কর কভথকতথা/ কভথচাযী ২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখ 
াফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত বছগরন (এর ব াঅয) বছগরন। তাযা রৄধু প্রগমাজয বফধান ানুাগয প্রায াঅনুগতাবলক 
(Gratuity) বনধথাযগণয জন্য উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রায গফন। তগফ ঐ ফাফদ বকান ফগকা 
প্রগদ নগ এফাং াংবিষ্ট বক্ষগে প্রায গফাচ্চথ াঅনুগতাবলগকয (Gratuity) বযভাগনয বকান বযফতথন গফ না। এ 
সুবফধা নূতন জাতী বের ২২৫–৩১৫ গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা মথন্ত এফাং তদূর্ধ্থ বেরভূগ ান্তবুথক্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযীগগণয (কযাডায  এস-কযাডায বনবফথগগল) বক্ষগে প্রগমাজয গফ। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

Section-III 

No.MF-FD(Imp)-3-R (G)-12-83 (Pt.1)-218 dated, 24-12-1985. 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services, (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1915 (XXXII of 1975) the Government is pleased to make the following additions in this 

Divisions Notification No. MF-FD (Imp)-III-R (G)-12-83 (Pt. I)-35, dated 20-2-1985.; 

 In the aforesaid order the following shall be added below ‘Notes of Sub-paragraph (c) of paragraph 

2, namely:– 

‘Notes 2 For the purpose of this order, ‘Service’ shall also mean actual period of service rendered 

in a post carrying a pay scale- 

a) the minimum of which was Tk. 300 or above and the maximum of which was Tk. 675 or 

above prior to 1-7-1973, and 

b) in NPS Grade-V. Tk. 475–1275 or above w.e.f. 1-7-1973 and in NNS Tk. 750–1470 or 

above w. e. f. 1-7-1977. 

The period of service rendered in a post carrying the above mentioned scales shall be 

counted w. e. f, 22-4-1968 subject to the fulfilment of all the condition laid down in (a) 

and (b) of Notes 2 above any other period of service rendered in such a post prior to 22-4-

1968 shall not be counted. 

The conditions laid down in (a) and (b) of Notes 3 above shall also apply mutatis 

mutandis to a Defence Service Commissioned Officer who has been subsequently 

absorbed in a non-cadre post. 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

Section-III 

 

NOTIFICATION. 

No. MF-FD(Imp)-3-R(G)-12-83(Pt.1)-219, Dated 24-12-1985. 

In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following additions in this 

Division’s Notification No. MF-FD (Imp)-III-R- (G)-12-83, (Pt. I) -36 dated 20-2-1985. 

In the aforesaid order the following shall be added below ‘Notes’ of Sub-paragraph (c) of paragraph 2. 

namely:– 

‘Notes 2: For the purpose of this Order, ‘Service’ shall also mean actual period of service; rendered in a 

post carrying a pay Sca1e- 

a) the minimum of which was Tk. 300 or above and the maximum of which was Tk. 675 or 

above prior to 1-7-1973 

and 

b) in NPS Grade-V Tk. 475–1275 or above w. e. f. 1-7-1973 and in NNS Tk. 750–1470 or above 

w. e. f 1-7-1973. The period of service rendered in such a post carrying the above mentioned 

scales shall be counted w. e. f. 22-4-1968 subject to the fulfilment on all the conditions laid 

down in (a) & (b) of Notes-2 above. Any other period of Service rendered in such a post prior 

to 22-4-1968 shall not be counted. 

The conditions laid down in (a) & (b) of Notes-2 above shall also apply mutatis mutandis to a Defence 

Service Commissioned Officer who has subsequently been absorbed in a post under Public Bodies and 

Nationalised Enterprises as well as in Banks and Financial Institutions.’ 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

Section-III 

 

CIRCULAR 

No.MF-FD(Imp.)-3-R(G)-12-83(Pt.I)-4, Dated 2-1-1986. 

The Government have been pleased to direct that all Ministries/ Divisions/ Departments/ 

Autonomous Bodies/ Banks and Financial Institutions etc., should implement, by 31st January, 1986, 

the Orders issued by the Finance Division, Implementation Wing relating to grant of Higher Scale 

(Time scale) to all officers, who were eligible for Time Scales on or before May 31, 1985, as per 

relevant orders. 

Receipt of this Circular may please be acknowledged. 

 

 

H. R. DATTA 

Deputy Secretary, 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩। 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৪)-১৪ তাবযখ: ২২-১-১৯৮৬ বিাঃ 

 

বফল: াংগাধনী (কাযগজনডাভ)। 

 

বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, াথথ বফবাগগয ৩নাং ফাস্তফান াখায ৫-৮-৮৫ তাবযগখয জন্য াভ-

াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৪)-১২৫ নাং স্মাযগক বফলগত ৪৭০–১১৩৫ টাকায স্থগর ৬২৫–১৩১৫ টাকা ড়গত 
গফ। 

 

 

এাআচ.াঅয. দত্ত 

উবচফ 
বফতযণ: 

১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, াযগানার বফবাগ। 

৩। যাষ্ট্রবতয বচফার, াফবরক বফবাগ। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফার। 

৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। তাগদয াধীনস্থ কর যকাবয/ স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠানভূগ াআায ানুবরব বপ্রযণ কযায 
ানুগযাধ কযা র। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৭। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স, পাাআন্যান্স (এভ.এ.বজ)গক তায াধীনস্থ কর াবপগ উায ানুবরব বপ্রযণ কযায 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৯। ভা বাফযক্ষক (ূতথ, াবন  বফজরী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১০। ভা-বযচারক ফাবণবজযক বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১১। বযচারক, বযরগ বনযীক্ষা, ব াঅয বফ বফন, চট্টিাভ। 

১২। ভা-বযচারক স্থানী যাজস্ব  বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৩। ভা বাফযক্ষক (ডাক, তায  দূযারাণী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৪। াবতবযক্ত ভা বাফযক্ষক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

১৫। ফয বনন্ত্রণ  প্রবফধান উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৬। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৭। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ ন্যানারাাআজড ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউনভূগ 
ানুবরব বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা র। 

১৮। াআনগবষ্টগভন্ট উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৯। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ। 

২০। গবনথয ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

২১। ফাস্তগফান উাআাং এয কর কভথকতথাফনৃ্দ। 

২১। গাডথপাাআর। 

২২। কম্পাাআগরন পাাআর। 

 

 

, ত, য াআউসুপ 

াখা াবপায 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
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FINANCE DIVISION 

Implementation 

Section-III 

 

OFFICE MEMORANDUM. 

No.MF(MF)-II(1)AP(G)-16/83/58, Dated 10-3-1986. 

Sub: The Service (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977. 

The undersigned is directed to invite a reference to this Division O. M. No. MF (Imp) II (1)AP (G)-16/ 

83/ 11 dated 11-2-1985 on the above subject and to substitute the word ‘Army Head Quarter’ appearing 

in para 1 under column 1 under the heading ‘Name of the Office’ by the words ‘Lower Formation of 

the Bangladesh Army’. 

 

 

H. R. DATTA 

Deputy Secretary, 
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Section-III 

 

NOTIFICATION 

No.MF-FD(Imp)-3-H(G)-I-86/149, Dated 23-8-1986. 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following additions in this 

Division’s Notification Nos. MF (ID)-III/ R (G)-5/ 81/ 2027 dated 26-12-1981 and MFP/ FD (Imp)-III-

I (G)-3-83-318 dated 21-12-1983, namely:– 

 In the aforesaid Orders, the following Notes-3 shall be added, namely:– 

‘Notes-3: For Cadre Officers, who before their encadrement to the Constituted Cadres/ Sub-Cadres 

of the Bangladesh Civil Service, had rendered Service in a post, carrying the pay scale, 

the minimum of which was Tk. 300 or above and the maximum of which was Tk. 675 or 

above prior to 1-7-73 and in NPS Grade-V Tk. 475–1275 or above w. e. f: 1-7-73 and 

NNPS Tk. 750–1470 or above w. e. f. 1-7-77, their service for the purpose of this Order, 

Shall be counted w. e. f. 22-4-68 or from the date of their subsequent appointment to such 

Non-Cadre post, as the case may be. This shall also apply, mutatis and mutandins, to a 

Defence Service Commissioned Officer, who has been subsequently absorbed in a Non-

Cadre post and/ or encadred to the Constituted Cadres Sub-Cadres of the Bangladesh 

Civil Service, and fulfils the abovementioned conditions.’ 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ব্রাে 

াখা-৩ 

াবপ স্মাযক 

নাং-াভ/াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৯-৮৬-২১ তাবযখ: ১৫-২-১৯৮৭ বিাঃ 

২যা পালু্গন, ১৩৯৩ ফাাং 
 

বফল: ২০-১২-৭৭ তাবযগখয এভ, এপ(াঅাআবড)-১-৩/৭৭/৮৫০ নাং বফ্ঞপবপ্ত। 

 

 উগযাবিবখত বফলগ াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-৭৮ তাবযগখয এভ, এপ(াঅাআবড)-।।।/বফ-১/৭৮ ৫৩৮ নাং 
াবপ স্মাযগকয বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, বষ্টগনািাপাযগণগক ৪৭০–১১৩৫ টাকায বের বগরকন 
বিড বের বাগফ প্রদান কযায ফযাাগয ফাাংরাগদ কভথকবভন কতৃথক যফতথীগত যীক্ষা িণ না কযা মথন্ত 
বষ্টগনািাপায গদ ৫ (াাঁচ) ফৎয গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত ভঞ্জুযীকৃত গদয ২৫% গদয দাবধকাযীগণগক 
উগিবখত বগরকন বিড বের প্রগদ গফ। তগফ বকান বক্ষগোআ াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-১৯৭৮ তাবযগখয 
উগযাবিবখত াবপ স্মাযগকয ৬ষ্ঠ ানুগেগদয বববত্তগত প্রদত্ত বগরকন বিড বষ্টগনািাপায এফাং ফতথভান স্মাযক 
ানুমাী প্রগদ বষ্টগনািাপাযগগণয াংখযা, ভঞ্জুযীকৃত বষ্টগনািাপায গদয ২৫% বাগগয বফী গফ না। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৪-৮৭-১১৮৮ তাবযখ: 
৮-৯-১৯৮৭ াআাং 

২২-৫-১৩৯৪ ফাাং 
 

বফল: বষ্টগনাটাাআবষ্টগদয জন্য বগরকন বিড। 

 

 উগযাবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান াখা-৩-এয ২১-১১-১৯৮৩ তাবযগখয এভ,এপ,ব এপবড(াআভ)-।।।-

াঅয(বজ)-১১-৮৩-২৮৬ নাং স্মাযগকয ানুযগণ বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, বমফ বষ্টগনাটাাআবষ্ট বগরকন 
বিড প্রাবপ্তয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বগ বগরকন বিড প্রাবপ্তয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বগ, 

বগরকন বিড বেগর প্রগদ াবিভ াআনবিগভন্ট প্রদাগনয বনধথাবযত স্ধীড বটষ্ট া কগযগছন/কযগফন তাগদযগক 
াবতবযক্ত াবিভ াআনবিগভগন্টয সুবফধা বনগম্নাক্তবাগফ প্রদান কযগত গফ: 
 

‘াংবিষ্ট বগরকন বিড বেরপ্রাপ্ত বষ্টগনাটাাআবষ্টগণ, উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) না বগর 
বনধথাবযত স্ধীড বটগষ্ট উত্তীণথ ায তাবযগখ বগরকন বিড বের টাাঃ ৪০০–৮২৫ (এভ এর এ 
টাাঃ ৮৫০–১৭০০)বত বম াগয াআনবিগভন্ট প্রাপ্ত গতন বাআ াগয ৩ (বতন)বট াআনবিগভগন্টয বম 
বযভাণ টাকা গতা, বাআ বযভাণ টাকা, বনধথাবযত ষ্পীড বটগষ্ট উত্তীণথ ায তাবযগখ, উচ্চতয 
বেগর (টাাআভ বেগর) প্রাপ্ত বফতগনয াগথ বমাগ বদগর বম াাংক বনধথাবযত  তা ঐ বেগরয বনধথাবযত 
বকান স্তগযয (Stage) গে বভরগর বাআ স্তগয নতুফা যফতথী বনম্নতয স্তগয (Stage) বফতন বনধথাযণ 
কগয াথথকয ফযবক্তগণ বফতন বাগফ প্রদান কযগত গফ। এাআ ফযবক্তগত বফতন যফতথী 
াআনবিগভগন্টয াগথ ভবন্বত গফ’। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃগোঃ(াঃ)-৫-৮৮(াাং-১)-৫৫ তাবযখ: 
২৫-৫-১৯৮৮ াআাং 
১১-২-১৩৯৫ ফাাং 

 
বফল: একাআ ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং তায াধীনস্থ াবপভূগয বজযষ্ট াাঁট-বরবকাযগণগক তাগদয কবনষ্ঠ াাঁট-

বরবকাযগগণয বগরকন বিড বের প্রাবপ্তয তাবযখ গত বগরকন বিড বের (টাকা ৪৭০–১১৩৫) প্রদান 
াংিান্ত। 

 

 াথথ ভন্ত্রণারগয াগফগক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-১৯৭৮াআাং তাবযগখয াবপ স্মাযক নাং এভ, এপ (াঅাআবড)-৩/ 
বফ-১/ ৭৮/ ৫৩৮ এয ৬ ানুগেদ ানুমাী ফাাংরাগদ কভথ কবভন কতৃথক বনধথাবযত গবত যীক্ষা না বনা মথন্ত বফববন্ন 
ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং তাাঁয াধীনস্থ াবপভূগয াাঁট-বরবকাযগণগক ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপ বববত্তক তাগদয বভাট 
ভঞ্জুযীকৃত গদয ২৫% গদ এফাং ৫ ফৎয চাকবয বতগত টাাঃ ৪৭০–১১৩৫-এ বগরকন বিড বের প্রদান কযা । 
এভ, এর কবভবটয সুাবয ানুাগয বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগ/াবপ ুনগথবঠত ায পগর বদখা মা বম, ুনগবঠত 
ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপগয বম্মবরত (Combaind) বজযষ্ঠতা তাবরকা একজন কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকায ূগফথ ান্য 
ভন্ত্রণার/ বফবাগ/াবপগ কভথযত থাকায কাযগণ, তাাঁয বজযষ্ঠ, াাঁট-বরবকাগযয ূগফথাআ বগরকন বিড বের বগগছন। 
এয পগর বজযস্ঠ  কবনগষ্ঠযয বফতন বের বফলভয বদখা বদাগছ। 

 

২। উগযাক্ত বফতন বেগরয বফলভয দূযীকযগণয জন্য বফলবট ুনবফথগফচনায য যকায দ গ বদ্ধান্ত িণ 
কগযগছন বম, ুনগথবঠত ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপগয ফতথভান বজযষ্ঠতা তাবরকা একজন কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকায ূগফথ ান্য 
ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপগ কভথযত থাকায ভগ বম তাবযগখ বগরকন বিড বের টাাঃ ৪৭০–১১৩৫ বগগছন, বাআ 
তাবযগখ তাাঁয বজযষ্ঠগক গন্তালজনক চাকবযয বববত্তগত াঅবথথক সুবফধা বগরকন বিড টাকা ৪৭০–১১৩৫ প্রদান কযা 
গফ। এরূগ বগরকন বিড প্রদাগনয পগর াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-১৯৭৮াআাং তাবযগখয াবপ স্মাযগকয 
২৫% াবতিভ কযগর, উক্ত বনধথাবযত ায াভবকবাগফ ববথর কযা গগছ ফগর গণয গফ। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃগোঃ(াঃ)-৫-৮৮/৮৩ তাবযখ: 
১১-১০-১৯৮৮ াআাং 

২৬-৬-৯৫ ফাাং 
 

বফল: াাঁট-বরবকাযগদয বগরকন বিড বের প্রদান। 

 

ূে: ১) াথথ ভন্ত্রণারগয াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-৭৮াআাং তাবযগখয এভ, এপ (াঅাআবড)-৩/বফ-১/৭৮/৫৩৮ নাং 
াবপ স্মাযক। 

 ২) াথথ ভন্ত্রণারগয াথথ বফবাগগয ১৫-২-৮৭াআাং তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৯/৮৬-২১ নাং াবপ 
স্মাযক। 

 

 ূগে উগিবখত াথথ ভন্ত্রণারগয স্মাযক ানুমাী মতবদন না াফবরক াববথ কবভন যীক্ষা িণ কযগছ, ততবদন 
বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ দপ্তগযয াাঁট-বরবকাযগণগক ৫ ফৎয চাকবয ূবতথ এফাং বভাট ভঞ্জুযীকৃত গদয ২৫% গদয 
নতুন জাতী বফতন বের টাাঃ ৪৭০–১১৩৫-বত বগরকন বিড বের প্রদান কযা । বকন্তু াাঁট-বরবকাগযয দবট 
তৃতী বেণীয দ এফাং যকাগযয কর তৃতী বেণীয দ ফাাংরাগদ াফবরক াববথ কবভগনয াঅতা ফববূথত 
কযা াফবরক কবভন কতৃথক বগরকন বিগড গদান্নবত যীক্ষা বনায বকান াফকা নাাআ। এ ফযাাগয াংস্থান 
ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত ১৭-৫-৮৭াআাং তাবযগখয াঃভাঃ াঅয-১/ এ-৮/ ৮৭-৬৩(১৫০) নাং স্মাযক ানুমাী ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ/ দপ্তযভূ তাগদয বফবাগী গদান্নবত কবভবট (Departmental Promotion Committee) ভাধগভ যীক্ষা িণ 
কযতাঃ াংবিষ্ট াাঁট-বরবকাযগণগক ১০০% বাগ গদ বগরকন বিড বের প্রদান কযগত াগযন মবদ তাাঁযা াংবিষ্ট 
(াাঁট-বরবকাযগণ) াংস্থান ভন্ত্রণারগয ১৬-২-৮৬াআাং তাবযগখয এভ,াঅয,, ৫৭-এর/ ৮৬ নাং বফ্ঞপবপ্তগত উগিবখত 
াআাংগযজী  ফাাংরা টথহ্যান্ড  টাাআগ বনধথাবযত গবত াজথন কগযন। এক্ষগে ূগফথয ২৫% বকাটায ফাধাবনগলধ প্রগমাজয 
গফ না। 

 

 

এ, বক, এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। যাষ্ট্রবতয বচফার, াঅন বফবাগ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, জনবফবাগ, ঢাকা। 

৩। প্রধানভন্ত্রীয বচফার, ঢাকা। 

৪। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং এাআ গে তাগদয াধীনস্থ কর াবপ-এ এাআ াঅগদগয ানুবরব বফবাগগ বপ্রযগণয 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৫। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৬। ভাবাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা এফাং এাআগে তাগদয াধীনস্থ াংবিষ্ট প্রধান বাফযক্ষণ াবপগ এাআ 
াঅগদগয ানুবরব বপ্রযগণয ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। ভাবযচারক, বনযীক্ষা  বাফ, প্রবক্ষণ একাগডভী, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। ফয বনন্ত্রণ এফাং বফবধ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

৯। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১০। বফবনগাগ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১১। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১২। ফাস্তফান াখা, ভন্ত্রববযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

১৩। াথথ বফবাগ, ফাস্তফান উাআাং এয কর কভথকতথা। 

১৪। গাডথ নবথ। 

১৫। াংকরন নবথ। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃগোঃ(াঃ)-৫-৮৮/৩ তাবযখ: 
৮-১-১৯৮৯ াআাং 

২৫-৯-১৩৯৫ ফাাং 
 

বফল: াাঁট-বরবকায গদ বগরকন বিড বের প্রদান। 

 

 াে ভন্ত্রণারগয াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-৭৮াআাং তাবযগখয এভ, এপ (াঅাআবড)-৩/ বফ-১/ ৭৮/ ৫৩৮ নাং 
াবপ স্মাযগক উিৃবতূফথক জানাগনা মাগে বম, উক্ত স্মাযগকয লষ্ঠ ানুগেগদ ফরা গবছর বম, াফবরক াববথ কবভন 
কতৃথক প্রগাজনী যীক্ষা িণ না কযা মথন্ত াাঁট-বরবকাযগণগক ৫ (াাঁচ) ফৎয চাকবয ূবতথ াগগক্ষ চাকবযয 
বযকগডথয বববত্তগত ভঞ্জুযীকৃত গদয ২৫% মথন্ত বগরকন বিড প্রদান কযা মাগফ। াআগতাভগধয াে বফবাগগয ১১-১০-

১৯৮৮াআাং তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃগোঃ(াঃ)-৫-৮৮/ ৮৩ নাং স্মাযগকয ভাধযগভ জানাগনা গগছ বম, াফবরক 
াববথ কবভগনয বযফগতথ বফবাগী গদান্নবত কবভবট এাআ যীক্ষা িণ কবযগফন এফাং বনধথাবযত গবত ীভা াজথন কযগর 
১০০% াাঁট-বরবকাযগণগক বগরকন বিড প্রদান কযা মাগফ। এাআ প্রগে াঅয জানাগনা মাগে বম, বমগতু এখন 
াফবরক াববথ কবভগনয বযফগতথ বফবাগী গদান্নবত কবভবট কতৃথক গৃীত যীক্ষায বববত্তগত বগরকন বিড বের 
প্রদান কযা গফ, বগতু চাকবযগত ৫ (াাঁচ) ফৎয ূবতথয বম তথ ১৯৭৮ গনয উগযাবিবখত স্মাযগক াঅগযা কযা 
গবছর তা াঅয প্রগমাজয গফ না। 

 

 

এ, বক, এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। যাষ্ট্রবতয বচফার, াঅন বফবাগ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, জনবফবাগ, ঢাকা। 

৩। প্রধানভন্ত্রীয বচফার, ঢাকা। 

৪। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং এাআ গে তাগদয াধীনস্থ কর াবপ-এ এাআ াঅগদগয ানুবরব বফবাগ বপ্রযগণয 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৫। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৬। ভাবাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা এফাং এাআ তাগদয াধীনস্থ কর াবপ-এ এাআ াঅগদগয ানুবরব বফবাগ 
বপ্রযগণয ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। ভাবযচারক, বনযীক্ষা  বাফ, প্রবক্ষণ একাগডভী, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। ফয বনন্ত্রণ এফাং বফবধ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

৯। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১০। বফবনগাগ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১১। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১২। ফাস্তফান াখা, ভন্ত্রববযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

১৩। াথথ বফবাগ, ফাস্তফান উাআাং এয কর কভথকতথা। 

১৪। গাডথ নবথ। 

১৫। াংকরন নবথ। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৪-৮৭/৮ তাবযখ: 
১৯-১-১৯৮৯ াআাং 

৬-১০-১৩৯৫ ফাাং 
 

বফল: াাঁট-ভু্াক্ষবযকগদয বগরকন বিড বের প্রদান। 

 
 াে ভন্ত্রণারগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয ২১-১১-৮৩াআাং তাবযগখয এভএপব(াআম্প)-৩-াঅয(বজ)-২-৮৩-২৮৬ নাং 
স্মাযক ানুমাী াাঁটভু্াক্ষবযকগণগক নতুন জাতী বফতন বের টাাঃ ৪০০–৮২৫বত বগরকন বিড বের প্রদাগনয 
বফধান যাখা  এফাং উক্ত স্মাযক এয বনাট াাংগ উগিখ কযা  বম, াফবরক াববথ কবভন কতৃথক গৃীত যীক্ষা 
বনধথাবযত গবত ীভা াআাংগযজী  ফাাংরা টথহ্যান্ড  টাাআগ উত্তীণথগদযগক ৩বট াবিভ াআনবিগভন্ট উক্ত বগরকন 
বিড বের প্রদান কযা মাগফ। বনাট াাংগ এ উগিখ কযা গগছ বম, াফবরক াববথ কবভন কতৃথক উক্ত যীক্ষা 
গৃীত না গর বগক্ষগে বভাট ানুগভাবদত গদয ২৫% বাগ  মাগদয াাঁটভু্াক্ষবযক গদ চাকবযয বভাদ ৫ ফছয ফা 
তগতাবধক ফছয গগছ তাগদযগক বযকডথ দৃগষ্ট বগরকন বিড বের প্রদান কযা মাগফ। াাঁটভু্াক্ষবযক দবট তৃতী 
বেণীয দ এফাং যকায কর তৃতী বেণীয দ ফাাংরাগদ াফবরক াববথ কবভগনয াঅতাফববূথত কযা উক্ত 
কবভন কতৃথক বগরকন বিগডয যীক্ষা বনায বকান াফকা বনাআ। াংস্থান ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত ১৭-৫-৮৭াআাং 
তাবযগখয াঃভাঃ াঅয-১/ এ-৮/ ৮৭-৬৩(১৫০) নাং স্মাযক ানুমাী ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ দপ্তযভূগ তাগদয বফবাগী 
গদান্নবত কবভবটয (D.P.C.) ভাধগভ যীক্ষা িণ কযতাঃ াংবিষ্ট াাঁটভু্াক্ষবযকগণগক ১০০% বাগ গদ বগরকন 
বিড বের প্রদান কযগত াগযন মবদ তাাঁযা াআাংগযজী  ফাাংরা টথহ্যান্ড  টাাআগ বনধথাবযত গবত যীক্ষা উত্তীণথ ন। এ 
বক্ষগে ূগফথয ২৫% বকাটা  চাকবযগত ৫ফছয ূবতথয বম তথ ১৯৮৩ াগনয উগযাবিবখত স্মাযগক াঅগযা কযা 
গবছর তা াঅয প্রগমাজয গফ না। 

 

 

এ,বক,এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। যাষ্ট্রবতয বচফার, াঅন বফবাগ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, জনবফবাগ, ঢাকা। 

৩। প্রধানভন্ত্রীয বচফার, ঢাকা। 

৪। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং এাআ গে তাগদয াধীনস্থ কর াবপগ এাআ াঅগদগয ানুবরব বফবাগ বপ্রযগণয 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৫। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৬। ভাবাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা এফাং এাআগে তাাঁয াধীনস্থ াংবিষ্ট প্রধান বাফযক্ষণ াবপগ এাআ াঅগদগয 
ানুবরব বপ্রযগণয ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। ভাবযচারক, বনযীক্ষা  বাফ, প্রবক্ষণ একাগডভী, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। ফয বনন্ত্রণ এফাং বফবধ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

৯। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১০। বফবনগাগ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১১। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১২। ফাস্তফান াখা, ভন্ত্রববযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

১৩। াংযক্ষণ নবথ। 

১৪। াংকরন নবথ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানু বফবাগ 

াখা- ৩ 

নাং- াভ- াবফ(ফা)- ৩(এবজ)- ২/৮৯(াাং)/৮৬ তাবযখ: 
১২- ১২- ৯১ াআাং 
২৭- ৮- ৯৮ ফাাং 

 

বপ্রযক: বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ, 
কাযী বচফ। 

 

প্রাক: প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, 
(গফাভবযক বচফার) 
ববজএ, বফন, ঢাকা। 

 
বফল: ফাাংরাগদ বচফারগয াবযন্তগয কভথযত বফবএ(প্রান) কযাডাগযয ববনয কাযী বচফ/  বগরকন 

বিড বের প্রাপ্ত কাযী বচফ/ কাযী বচফগদয জাতী বফতন বের ’৯১বত বফতন বনধথাযগণয জন্য ৩বট 
ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রদান প্রাংগগ। 

 

জনাফ, 
 উগযাক্ত বফলবট ম্পগকথ াঅবভ বনগদথিগভ জানাবে বম, বফবএ (প্রান) কযাডাগযয কাযী বচফ, বগরকন 
বিড বের প্রাপ্ত কাযী বচফ এফাং ববনয কাযী বচফ দভূ যস্ধয ফদরীগমাগয দ বক- না ব ম্পগকথ 
াংস্থান ভন্ত্রণারগয ভতাভত িণ কযা । উক্ত ভন্ত্রণার কতৃথক তাাঁগদয ১০- ১২- ৯১াআাং তাবযগখয ভ (বফবধ- ৪) 
াঅযাঅয- ১/ ৮৮- ১২৫ নাং াবপ স্মাযক (ানুবরব াংমুক্ত) ভাযপত জানাগনা গগছ বম, ফাাংরাগদ বচফারগয 
াবযন্তগয কভথযত বফবএ (প্রান) কযাডাগযয কাযী বচফ, বগরকন বিড বের প্রাপ্ত কাযী বচফ এফাং ববনয 
কাযী বচফ দভূ যস্ধয ফদরীগমাগয দ। তগফ, উক্ত কযাডাগযয ানুরূ বেরবকু্ত ভাঠ মথাগয কভথকতথাগদয 
বক্ষগে তা’ প্রগমাজয ন। এভতাফস্থা, জাতী বফতন বের াঅগদ, ১৯৯১- এয ৬(খ) ধাযা বভাতাগফক ১- ৭- ৯১ াআাং 
তাবযগখ বফতন বনধথাযণকাগর ফাাংরাগদ বচফারগ কভথযত বফবএ (প্রান) কযাডাগযয কাযী বচফ/বগরকন 
বিড বের প্রাপ্ত কাযী বচফ/ ববনয কাযী বচফ গদয কভথকতথাগদয চাকুযীগত বমাগদাগনয তাবযখ গত ৩০- ০৬-

১৯৯১াআাং তাবযখ মথন্ত ভ গণনাূফথক তাাঁগদযগক Past service benefit-এয সুবফধা প্রগদ গফ। 
 

আপনার অনুগত 

 

 

মমাোঃ ম ারশেদ আলম 

সহকারী সচিব। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-১ 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-ডবব্লউ-(বজ)-১/৮৩(াাং-২)/৫৯ তাবযখ: 
১৫-৪-৯৮ ফাাং 

৩১-৭-৯১াআাং  

াবপ স্মাযক 

বফল: ফাাংরাগদগয কবৃল গগফলণা াআনবষ্টবটউগট বপ্রলগণ বনগাবজগত বপল্ডভযানগদয ২৫% গদ বগরকন বিড বের 
প্রদান ম্পগকথ। 

 

ূে: াথথ বফবাগগয (ফাস্তফান ানুবফবাগ) ২২-৩-৮৪াআাং তাবযগখয এভএপব-এপবড/(াআম্প)-৩ডবব্লউ-(বজ)-১-

৮৩(াাং-২) ৪৪ নাং াবপ স্মাযক। 

 

 সুগোবিবখত াবপ স্মাযগকয ানুফৃবত্তিগভ, বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, কৃবল ভন্ত্রণারগয াধীনস্থ কৃবল 
াবধদপ্তগযয তদানীন্তন গগফলণা  বক্ষা এয বম কর বপল্ডভযান ফাাংরাগদ কৃবল গগফলণা াআন্সবটবটউগট বপ্রলগণ 
বনগাবজত যগগছ, তাাঁযা উগযাক্ত স্মাযক ানুমাী একাআ গতথ বগরকন বিড বের প্রায গফন। ফাাংরাগদ কৃবল 
গগফলণা াআন্সবষ্টবটউগট বম ফ বপল্ডভযান বপ্রলগণ বনগাবজত নন াথথাৎ উক্ত াংস্থা কতৃথাঁক বনগাগপ্রাপ্ত গগছন, তাযা 
উ৪বযাক্ষ সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 

বফতযণ: 

১। বচফ, কৃবল ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। কগন্রারায এন্ড াবডটয বজনাগযর, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৩। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৪। ভা-বযচারক, ফাাংরাগদ কৃবল গগফলণা প্রবতষ্ঠান, জগদফুয, গাজীুয। 

৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, কৃবল ভন্ত্রণার, খাভাযফাড়ী, পাভথগগাআট, ঢাকা। 

৬। ফাস্তফান (াথথ বফবাগ) ানুবফবাগ-এয কর কভথকতথা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩- এ(বজ)-১/৮৯-৩৯ তাবযখ: 
২৪-১২-১৩৯৯ ফাাং। 

০৭-০৪-১৯৯৩ াআাং। 

 

বফল: বচফারস্থ ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয বাফ াখা বনগাবজত বাফযক্ষক বরজাযায, কাযী বাফযক্ষক, 

কযাবায  কযা যকায গদ বগরকন বিড বের াংিান্ত। 

 

 বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, যকায ূনবফথগফচনায য বচফারস্থ ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগয বাফ 
াখা বনগাবজত বাফযক্ষক, বরজাযায, কাযী বাফযক্ষক, কযাবায  কযা যকায গদ বনগম্নয ৪নাং করাগভ 
ফবণথত ফবণথত তথাবদ ূযণ াগগক্ষ বনগম্নাক্তবাগফ বগরকন বিড বের প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ কগযগছন:- 
 

গদয নাভ গদয নতুন জাতী 
বফতন বের, ৭৭ (টাকা) 

গদয বগরকন বিড বের ৭৭ 
এয নতুন জাতী বফতন বের 

(টাকা) 

ভন্তফয 

১ ২ ৩ ৪ 
১। বাফযক্ষক ৪৭০-১১৩৫ ৬২৫–১৩১৫ াংবিষ্ট গদ ৫(াাঁচ) ফছয চাকবয 

ূবতথয য বভাট ভঞু্জযীকৃত গদয 

৩৩
১
৩

% বাগ গদ (নূযনতভ ১বট 

গদ)। 

২। বরজাযায ৪২৫-১০৩৫ ৪৭০-১১৩৫ 
৩। কাযী বাফযক্ষক ৪০০–৮২৫ ৪২৫-১০৩৫ 
৪। কযাবায ৩৭০–৭৪৫ ৪০০–৮২৫ 
৫। কযা যকায ২৫০–৩৬২ ২৭৫–৪৮০ 

 

 ২। উগযাক্ত বগরকন বিড বেগরয সুবফধা ০১-৭-৭৭ াআাং তাবযখ গত রৄধুভাে বফতন বনধথাযগণয জন্য প্রগদ 
গফ। তগফ এাআ াঅগদ জাবযয তাবযগখয ূগফথয বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রদান কযা গফ না। 

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ –––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৭। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, –––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
৮। ফাস্তফান াখা, ভন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৯। বাফযক্ষণ কভথকতথা –––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
১০। ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বাঃগপ্রাঃ ১/৯২/৪০ তাবযখ: ২৪-১২-১৩৯৯ ফাাং 
০৭-০৪-১৯৯৩াআাং 

 
 

বফল: বফবএ (াআগকানবভক) কযাডাযবকু্ত গগফলণা কভথকতথাগদয বগরকন বিড প্রদান। 

 

 বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, যকায ুনবফথগফচনায য বফবএ (াআগকানবভক) কযাডাযবুক্ত গগফলণা 
কভথকতথাগদয ৪নাং করাগভ ফবণথত তথাবদ ূযণ াগগক্ষ বনগম্নাক্তবাগফ বগরকন বিড বের প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ 
কগযগছন:- 
 

গদয নাভ গদয বফতন বের 
(৭৭ এয নতুন জাতী বফতন 

বের) 
(টাকা) 

গদয বগরকন বিড বের 
(৭৭ এয নতুন জাতী বফতন 

বের) 
(টাকা) 

ভন্তফয 

১ ২ ৩ ৪ 
গগফলণা কভকথতথা 

বফবএ 
(াআগকানবভক) 

কযাডায 

৭৫০–১৪৭০ (৮৫ এয াংগাবধত 
বফতন বের টাকা ১৬৫০-৩০২০ 
এফাং ৯১ এয জাতী বফতন বের 
টাকা ২৮৫০-৫১৫৫)। 

১১৫০-১৮০০ (৮৫ এয 
াংগাবধত বফতন বের টাকা 
২৪০০-৩৬০০ এফাং ৯১ এয 
জাতী বফতন বের টাকা ৪১০০-

৬৫০০)। 

কযাডায ান্তবূবক্তয তাবযখ গত 
গগফলণা কভথকতথা গদ নূযনতভ ৪ 
(চায) ফৎয চাকবয ূবতথয য 
ভঞু্জযীকৃত বভাট গগফলণা কভথকতথা 
গদয ৫০%। 

 

 ২। উগযাক্ত বগরকন বিড এয সুবফধা ০১-৯-১৯৮৪ তাবযখ াআগত রৄধুভাে বফতন বনধথাযগণয জন্য প্রগদ 
াআগফ। তগফ এাআ াঅগদ জাবযয ূগফথয বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রদান কযা গফ না। 

 

 

ভাবনক রার ভাদ্দায 

উ-বচফ। 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

৪। বচফ, বযকল্পনা বফবাগ, ঢাকা। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৭। ফয বনন্ত্রণ ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ, ঢাকা। 

৮। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ(ফা)৩-বফাঃগোঃ (াঃ)-৫/৮৮(াাং-৬)/১০২ তাবযখ: 
৩০/০৮/৯৩ াআাং 

১৫/০৪/১৪০০ ফাাং 
 

বফল: একাআ গদয বগরকন বিড বেগর বনধথাযণ এফাং ফাৎবযক বফতন ফবৃদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রদান াংিান্ত। 

 

 াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগ গত জাবযকৃত বফ্ঞপবপ্ত নাং এভএপ(াঅাআএভব)-২(১)-এপ-(বজ)-১১/ ৮৩/ ৭৪, 

তাবযখ ১০-৫-৮৩ াআাং এয ানুফৃবত্তিগভ বনগদথবত গ জানাগনা মাগে বম, উক্ত বফ্ঞপবপ্তয (খ) উ-ানুগেদ ানুমাী 
বমগতু াংবিষ্ট কভথচাযীয বগরকন বিড প্রাবপ্তগত ফাৎবযক বফতন ফবৃদ্ধয (াআনবিগভন্ট) তাবযগখয বকান বযফতথন গে 
না বগতু তায বগরকন বিড বের বফতন বনধথাযগণয য, মবদ উক্ত তাবযগখ ফা উক্ত তাবযগখয য ফাৎবযক বফতন 
ফবৃদ্ধয তাবযখ থাগক তগফ ব তাবযগখ তাগক তায ফাৎবযক বফতন ফৃবদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রগদ গফ। 

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

বফফযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা 
৩। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা 
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ––––––––––––––––––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ) 

(তায াধীনস্থ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

(তায াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৬। কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআন্যান্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

 (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা ’র)। 

৭। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা 
 (তাাঁয াধীনস্থ াবপভূগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা ’র)। 

৮। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (ূফথ) ব.াঅয.বফ, বফন, চট্টিাভ। 

৯। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (বিভ) যাজাী। 

১০। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
১১। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১২। বযচারক, বযরগ াবডট, বাঅযবফ বফন, চট্টিাভ। 
১৩। বযচারক, স্থানী যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা 
১৪। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক, তায  দূযারানী, ঢাকা। 

১৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা –––––––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

১৬। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 
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াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানু বফবাগ 

াখা- ৩ 

নাং-াভ- াবফ(ফা)- ৩- বফাঃগোঃ(াঃ)- ৫/৮৮(াাং- ৬)/১৫২ তাবযখ: 
৩০ব াঅগি ১৯৯৩ 

১৫ োফণ ১৪০০ফাাং 
 
বফল: একাআ গদয বগরকন বিড বেগর বফতন বনধথাযণ এফাং ফাৎবযক বফতন ফবৃদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রদান াংিান্ত। 
 

 াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগ গত জাযীকৃত বফ্ঞপবপ্ত নাং এভএপ (াঅাআএভব)- ২(২) এপ- (বজ)- ১৯/ ৮৩/ 
৭৪, তাবযখ: ১০- ৫- ৮৩াআাং এয ানুফৃবত্তিগভ বনগদথবত গ জানাগনা মাগে বম, উক্ত বফ্ঞপবপ্তয (খ) উ- ানুগেদ 
ানুমাী বমগতু াংবিষ্ট কভথচাযী বগরকন বিড প্রাবপ্তগত ফাৎবযক বফতন ফবৃদ্ধয (াআনবিগভন্ট) তাবযগখয বকান 
বযফতথন গে না। বগতু তাাঁয বগরকন বিড বেগর বফতন বনধথাযগণয য, মবদ উক্ত তাবযগখ ফা উক্ত তাবযগখয য 
ফাৎবযক বফতন ফৃবদ্ধয তাবযখ থাগক তগফ ব তাবযগখ তাাঁগক তাাঁয ফাৎবযক বফতন ফৃবদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রগদ গফ। 

 

 

মাচনক লাল সমদ্দার 

উপ-সচিব। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-উাঃগোঃ১/৮৮(াাং-৩)/১০০ তাবযখ: 
১৩-১০-৯৪ াআাং 

২৭-০৬-৯৭ ফাাং 

প্রবত: প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা 
 খাদয াবধদপ্তয 

 খাদয বফন, াঅফরৃর গবণ বযাড, 

 ঢাকা। 

বফল: ১-১-৮৪াআাং তাবযগখ াঅত্মীকৃত কভথচাযীগদয উচ্চতয বের (টাাআভ বের) প্রদান প্রগে। 

ূে: চরাচর  াংযক্ষণ বনন্ত্রণ কামথারগ (খাদয), খুরনা-এয ৫-৯-৯০াআাং তাবযগখয ৪৯৫০/ চবন/ ব-১/ ৯০ নাং 
স্মাযকে। 

 উগযাক্ত বফল  ূগে উবিবখত গেয বযগপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জানান মাগে বম, খাদয বফবাগগয ুনগথঠগনয 
পগর ১-১-৮৪াআাং তাবযগখ াংবিষ্ট উচ্চভান কাযী/ বাফযক্ষকগণগক উচ্চতয বেগর াঅত্মীকযগণয দরুণ এফাং ১-১-

৮৪াআাং তাবযগখ ূগফথ  গয উচ্চতয বের (টাাআভ বের) প্রাবপ্তয কাযগণ বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয ভগধয বফতন বেগরয বম বফলভয 
বদখা বদগগছ তা বনগম্নাক্তরূগ দূযীকযণ কযা বমগত াগয:- 

১-১-৮৪াআাং তাবযগখ াঅত্মীকৃত উচ্চভান কাযী/ বাফযক্ষকগদয ভগধয মাযা ১-১-৮৪াআাং তাবযগখয ূগফথ উচ্চতয 
বের (টাাআভ বের) বগগছন, তাাঁযা ১-১-৮৪াআাং তাবযগখ প্রাপ্ত উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) যফতথী বেরবট 
ফযবক্তগত বের (Scale personal to the incumbent) বাগফ প্রায গফন। 

 

 

এ বক এভ পজরুর ক 

উ-বচফ। 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-উাঃগোঃ ১/৮৮(াাং-৩)/১০০/১(৬) তাবযখ: 
১৩-১০-৯৪ াআাং  

২৭-০৬-৯৭ ফাাং  

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা গরা:- 

১। বচফ, খাদয ভন্ত্রণার। 

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৩। বযচারক, প্রান/ বাফ  াথথ/ চরাচর  াংযক্ষণ, খাদয াবধদপ্তয, খাদয বফন, ঢাকা। 

৪। াঅেবরক খাদয বনন্ত্রক (খাদয), খুরনা বফবাগ, খুরনা। 

৫। চরাচর  াংযক্ষণ বনন্ত্রক (খাদয), খুরনা। 

৬। চরাচর  াংযক্ষণ বনন্ত্রক (খাদয), চট্টিাভ। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 
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াথথ বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান াখা- ৪ 

নাং াভ/াবফ(ফাস্ত- ৪)চট্টাঃ ফন্দয- ৪০/৯১- ১৯(৫০০) তাবযখ: 
২২- ৩- ১৯৯৫াআাং 

০৮- ১২- ১৪০১ফাাং 
 

বফল: বনম্ন দ  উচ্চ গদয চাকুযীয বভাগদয ভবষ্টয বববত্তগত টাাআভ বের প্রদান প্রাংগগ। 
 

 াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগগয ১- ১২- ৮৪াআাং তাবযগখয াভ/ াবফ(ফা)- ৩- াঅয- (বজ)- ১- ৮৪(াাং২)- ১৫৫ নাং 
াবপ স্মাযগকয ানুফৃবত্তিগভ বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, উক্ত স্মাযগকয ‘ত’ ফযাখযা ফরা গগছ বম, বম 
কর াবপগ বনম্নদ  উচ্চ গদয বফতন বের এক, ব ফ বক্ষগে উব গদয চাকুযীয বভাগদয ভবষ্টয বববত্তগত 
উচ্চতয বের (টাাআভ বের) প্রদান কযা গফ। এাআ বপ্রবক্ষগত বম ভকাগর বনম্নদ  উচ্চ গদয বফতন বের এক বছর 
না, বাআ ভকার উচ্চতয বের (টাাআভ বের) প্রদাগনয বক্ষগে গণনাগমাগয গফ না। তাাআ উক্ত ১- ১২- ৮৪াআাং তাবযগখয 
াবপ স্মাযগকয াফযাখযা ফা বরু ফযাখযা কগয মবদ বকান াবপগ কভথচাযীগদযগক উচ্চতয বের (টাাআভ বের) 
প্রদানকাগর বনম্ন দ  উচ্চ গদয বফতন বের বম ভকাগর এক বছর না ব ভকার গণনাকগয উচ্চতয বের (টাাআভ 
বের) প্রদান কযা গ থাগক, তগফ তা ত্বয াংগাধন কগয বঠক বফতন বেগর াংবিষ্ট কভথচাযীগদয বফতন বনধথাযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

 

২। ঐ কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ, াবধদপ্তয, দপ্তয, াংস্থাগক এ বফলগ গৃীত কামথিগভয বফস্তাবযত বফফযণী/ তথয ফা ূন্য 
বযগাটথ এাআ ে প্রাবপ্তয ১(এক) ভাগয ভগধয বপ্রযণ কযায জন্য বফগলবাগফ ানুযাধ কযা গরা। 

 

 

দচবর উচদ্দন আহশমদ 

যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন ও প্র চবচি)। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/বফবন-১১/৯৩/৪৮ তাবযখ: 
০৮/০৬/১৪০৩ ফাাং 
২৩/০৯/১৯৯৬ াআাং 

 

বফল: বফতন াংযক্ষণ। 

 

 াথথ বফবাগগয ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ াআগত বফববন্ন ভগ বফববন্ন গদয বফতন বের উন্নীত/ ুনাঃবনধথাযণ 
কবযা াঅগদ জাবয কযা াআাগছ। এাআ াঅগদভূ বকান বকান বক্ষগে ১-৭-৭৭ াআাং তাবযখ াআগত, বকান বকান বক্ষগে 
বনগাগবফবধ জাবযয তাবযখ াআগত, াঅফায বকান বকান বক্ষগে াঅগদ জাবযয তাবযখ াআগত ফা বকান বকান বক্ষগে একবট 
বনবদথষ্ট তাবযখ াআগত কামথকয কযা াআাগছ। রক্ষয কযা বগাগছ বম, বনগাগ বফবধ জাবযয তাবযখ ফা াঅগদ জাবযয তাবযখ 
াআগত ফা বকান বনবদথষ্ট তাবযখ াআগত উন্নীত/ ুনাঃবনধথাবযত বেগরয কামথকাবযতা প্রদান কযা বকান বকান বক্ষগে ূগফথ 
টাাআভ-বের  বগরকন বিগড উচ্চতয বের প্রাবপ্তয কাযগণ যফতথীগত াংগাবধত াঅগদ বভাতাগফক উন্নীত/ 
ুনাঃবনধথাবযত বফতন বেগর বফতন বনধথাযণকাগর বফতন হ্রা াাআাগছ। 

 

২। বফববন্ন ভগ যকায কতৃথক জাবযকৃত বফতন বেগরয াঅগদভূগ নতুন বফতন বের প্রফতথগনয তাবযগখয ূগফথ প্রাপ্ত 
বফতন াংযক্ষগণয বফধান যাখা াআাগছ। বকন্তু প্রথভ ানুগেগদ ফবণথত কাযগণ বফতন হ্রা াাআগর তাা াংযক্ষগণয বফলগ 
বকান াঅগদ/ সুষ্পষ্ট ফযাখযা না থাকা াংবিষ্ট কভথকতথা-কভথচাযীগণ াঅবথথকবাগফ ক্ষবতিস্থ াআাগছন/ াআগফন। 

 

৩। এভতাফস্থা, বফলবট যীক্ষা-বনযীক্ষাূফথক যকায বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন বম, উন্নীত/ ুনাঃবনধথাবযত বফতন বেগর 
বফতন বনধথাযণকাগর বম কর বক্ষগে টাাআভ বেগর (উচ্চতয বের)  বগরকন বিগড ূগফথ প্রাপ্ত বফতন হ্রা াাআাগছ/ 
াাআগফ, বাআ কর বক্ষগে ূগফথ প্রাপ্ত বফতন াংযবক্ষত াআগফ। 

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/বফবন-১১/৯৩/৪৮/১(৩০০) তাবযখ: 
০৮/০৬/১৪০৩ ফাাং 
২৩/০৯/১৯৯৬ াআাং 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা াআর: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা 
৩। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা 
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ –––––––––––––––––––––––––––.(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ) 

(তায াধীনস্থ কর াবপগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৫। বফবাগী কবভনায –––––––––––––বফবাগ 

(তায াধীনস্থ কর াবপগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ঢাকা। 
(তায াধীনস্থ কর াবপগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৭। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা 
৮। বজরা প্রাক ––––––––––––––––বজরা 

(তায াধীনস্থ কর াবপগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ––––––––––––––––-. ভন্ত্রণার/ বফবাগ, ঢাকা 
১০। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 
১১। গাডথ পাাআর/ াংকরন াখা। 

 

বভাাঃ ভকফরু বাগন 

ববনয কাযী বচফ 

 

বচফ 

েভ  কভথাংস্থান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-১ 

 

নাং-াভ/াবফ/ফাস্তাঃ৩/টাাআভগের-৩/৯৬(াাং)/৭২(২০০) তাবযখ: 
২৬-০৯-১৪০৪ ফাাং 
১০-১১-১৯৯৭ াআাং  

 

বফল: বগরকন বিড বের এফাং উচ্চতয বের (টাাআভ বের) মুগৎবাগফ প্রদান াংিান্ত 

 

 াথথ বফবাগগয ২৯-৫-৮৪াআাং তাবযগখয প্র্ঞপান নাং MF/ FD(Imp)-III-R(G)-12/ 83/ 79 বত উগিবখত বফধান 
ানুমাী বকান কভথচাযীগক গদান্নবত ফযবতগযগক, গদয ভূর বের াগক্ষা ৩বটয বফী উচ্চতয বের প্রগদ নগ। 
াযবদগক, াথথ বফবাগগয ৫-৮-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযক নাং াভ/ াবফ(ফা)-৫-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৪)-১২৫ বত ৮ 
াথফা ১২ াথফা ১৫ ফৎয চাকবয ূবতথয য বগরকন বিড প্রদাগনয বক্ষগে, বগরকন বিগডয জন্য বনধথাবযত বের 
াগক্ষা উচ্চতয বের ফযবক্তগত বের বাগফ প্রদাগনয বফধান যাখা াআাগছ। এাআ বপ্রবক্ষগত উক্ত রূগ প্রাপ্ত ফযবক্তগত 
বের, বকান গদয জন্য বনবদথষ্ট াংখযক উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বের) ভগধয গণয কযা াআগফ বকনা বাআ ম্পগকথ াং 
ৃবষ্ট াআাগছ। উক্ত াং বনযগনয রগক্ষয াঅবদষ্ট াআা এতবদলগ বনগম্নাক্ত ফযাখযা জাবয কযা াআর: 

‘বম কর গদয বগরকন বিড বের এফাং উচ্চতয বের (টাাআভ বের) এয উব প্রকায সুবফধা 
বফদযভান, বাআ কর গদ একজন কভথচাযী প্রচবরত বফধান বভাতাগফক প্রাযতা াগগক্ষ বগরকন 
বিগডয াবতবযক্ত যকায কতৃথক বনধথাবযত াংখযক উচ্চতয বের (টাাআভগের) এয সুবফধা প্রায 
াআগফন, াথথাৎ বকান কভথচাযী বনধথাবযত বেগর বগরকন বিড প্রাপ্ত াআগর ফা বনধথাবযত বেগর 
বগরকন বিড না াায কাযগণ ফযবক্তগত বের বাগফ বগরকন বিড প্রাপ্ত াআগর, উা 
বনধথাবযত াংখযক টাাআভ বেগরয ভগধয গণয াআগফ না। এাআ বক্ষগে প্রাযতা াগগক্ষ াফবষ্ট উচ্চতয 
বের (টাাআভ বের) প্রাবপ্তয বক্ষগে উক্ত রূগ প্রাপ্ত ফযবক্তগত বের বকান ান্তযা াআগফ না এফাং বকান 
কভথচাযীাআ গদয জন্য বনধথাবযত বগরকন বিড বেগরয যফবতথ বতনবট উচ্চতয বের এয বফী 
উচ্চতয বের (টাাআভ বের) বাগফ প্রায াআগফ না। তগফ তথ থাগক বম, একাআ বিগডন 
তাবরকাবকু্ত বকান বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁটবরবকাগযয ভগধয বফতন বেগরয বফলভয বদখা বদগর, বাআ 
বক্ষগে াথথ বফবাগগয ৭-৬-৯৫াআাং তাবযগখয স্মাযক নাং-াভ/ াবফ (ফা-৩-ব-১/ ৯২/ ২২ বত ফবণথত 
বফধান প্রগাগ কবযা বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁটবরবকাগযয বফতন বেগরয ভতা াঅনন কযা মাাআগফ।’ 

 

 

াঅফু ফকয ববদ্দক 

উ-বচফ-২ (ফাস্তফান) 
বফতযণ: 

১। যাষ্ট্রবতয কাযার, াগথানার বফবাগ। 

২। যাষ্ট্রবতয কাযার, াফবরক বফবাগ। 

৩। প্রধানভন্ত্রীয কামথার। 

৪। বচফ, কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। তাাঁাগদয াধীনস্ত কর যকাবয/ স্বাত্তাবত কামথারগ াআায ানুবরব বপ্রযণ 
কবযফায জন্য াগনাগযাধ কযা াআর। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, (গফাভবযক/ াভবযক বচফার)। 

৭। কর কভথকতথা, ফাস্তফান ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)/২২ তাবযখ: 
০৫-০৩-৯২ ফাাং 
২১-১১-৯৮ াআাং  

বপ্রযক: বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

  কাযী বচফ। 

প্রাক: ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ 

  ২/৩, াঅউটায াকুথরায বযাড, ভগফাজায, ঢাকা। 

 

বফল: ‘গদান্নবত না াআগর’ ূফথ গদয বববত্তগত প্রদত্ত উচ্চতয বের (টাাআভ-বের), গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বেগরয 
ভান ফা উচ্চতয াআগর বাআ বক্ষগে নযূনতভ াঅবথথক সুবফধা টাাঃ ৬০/৭৫ প্রদান প্রগে। 

েূ: াঅনায কামথারগয ০৪-০৫-৯১াআাং তাবযগখয বএবজ/ বপ্রা-৯/ ২৭৭/ ১৯৫ নাং ে। 
 

ভগাদ, 
 ূগেবিবখত গেয ফযাগত াঅবভ বনগদথবত াআা জানাাআগতবছ বম, গদান্নবতযপ্রাপ্ত গদয বফতন বনধথাযণকাগর বমফ 
বক্ষগে নূযনতভ াঅবথথক সুবফধা প্রদান ূফথ াআগত প্রচবরত বছর তাা াংগাবধত নতুন বফতন বের াঅগদ ১৯৮৫বত 
ফার যাখা  (vide াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং এভএপ/ এপবফ/ (াআম্প)-১/ এপ-১(বজ)৮৬/ ১৩৭ তাবযখ ৩১-৭-৮৩াআাং)। 
কাগজাআ বনযীক্ষা  বাফ বফবাগগয বম কর এ, এ, এ, াধীক্ষক  বাফযক্ষণ কভকথতথা াথথ বফবাগগয ১-১২-৮৪ 
তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-১-৮৪(াাং-২)-১৫৫নাং াবপ স্মাযগকয ট ানুগেগদয ফযাখযা ানুমাী াথথাৎ 
মবদ ‘গদান্নবত না াাআগতন’ এাআ বববত্তগত ূগফথয গদ টাাআভগের াাআাবছগরন, তাাযা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বফতন 
বনধথাযণকাগর বনম্নগদ প্রাপ্ত টাাআভ বেগরয বফতগনয াগথ মথািগভ ৬০/- টাকা  ৭৫/- টাকা বমাগ কবযা বফতন 
বনধথাযণী সুবফধা প্রায াআগফন। ানুরূ সুবফধা মাাযা াখা কাযী/াাঁটবরবকায দ াআগত কাযী বচফ (প্রাক্তন 
াখা প্রধান) গদ গদান্নবত াাআাগছন এফাং মবদ গদান্নবত না াাআগতন বববত্তগত ূফথ গদ টাাআভ-বের াাআাবছগরন 
তাাযা উক্ত নূযনতভ বফতন বনধথাযণী সুবফধা টাাঃ ৭৫/- প্রায াআগফন। 

 

 াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয ১০-১২-৮৭াআাং তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)-১৭০ নাং 
গে প্রদত্ত বদ্ধান্ত এাআ বপ্রবক্ষগত এতিাযা ফাবতর কযা াআর। 

াঅনায ানুগত, 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)/২২/১(১২৫) তাবযখ: 
০৫-০৩-৯২ ফাাং 

২১-১১-৯৮াআাং  
াফগবত  প্রগাজনী কামথ ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা াআর: 

১। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

২। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স পাাআন্যান্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৩। বাফ ভা বনমন্ত্রক (গফাভবযক), বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৪। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, ঢাকা। 

৫। বযচারক, বযরগ াবডট, বাঅযবফ বফন, চট্টিাভ। 

৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক তায  রৃযারানী, ঢাকা। 

৭। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

৮। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, --------------------------------------। 

৯। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগ এয কর কভথকতথা। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-১৮/৯৮/২৪ তাবযখ: 
২৫-০২-১৪০৬ ফাাং। 

০৮/৬/১৯৯৯ বিাঃ। 
 

প্র্ঞপান 
 

 যকায যকাবয/ াঅধা-যকাবয প্রবতষ্ঠাগন কভথযত জাতী বফতন বের ১৯৯৭ এয ৩৪০০–৬৬২৫/- টাকা বের 
বফবষ্ট উ-কাযী প্রগক রীয বভাট গদয ২৫% গদয বফযীগত বগরকন বিড বগগফ জাতী বফতন বের 
১৯৯৭ এয ৪৩০০–৭৭৪০/- টাকায বের প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ কগযগছন। বজযষ্ঠতায বববত্তগত এ বগরকন বিড বের 
প্রগদ গফ, তগফ বগরকন বিড প্রাবপ্তয জন্য চাকবযগত স্থাী, ১০ভ বিগড চাকবযয বভাদ ৫ (াাঁচ) ফছয ূবতথ এফাং 
চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক গত গফ। 

 

২। উক্ত বগরকন বিড বেগরয সুবফধা এ াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-১৮/৯৮/২৪/১(৫০০) তাবযখ: 
২৫-০২-১৪০৬ ফাাং। 

০৮-৬-১৯৯৯ বিাঃ। 
 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৬। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ––––––––––––––––––––––, (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
তাগদয াঅতাবুক্ত কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। ভা-বাফ বনযীক্ষা  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯ ীদ বদ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা-১০০০। 

৮। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৯। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভূ্াণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগটয যফতথী াংখযা 
প্রকাবত বগগজগটয ৫০০ কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। াবপ কব/ াংকরন কব/ গাডথ নবথ। 

 

 

ববরভা াঅকতায ফানু 

ববনয কাযী বচফ 

ফাস্তফান াখা-৪ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-১২/৯৫/৭৭ তাবযখ: ২২-১০-২০০০ াআাং। 

 

প্র্ঞপান 
 

 যকায গণূতথ াবধদপ্তগযয বনবভত বাবটথকযার রান্সগাটথ এগটনগডন্ট (বব,বট,এ)-বদযগক ৪ (চায) ফছয চাকবয 
ূবতথগত বনবভত বভাট গদয ৫০% গদ বগরকন বিড বের টাকা ২১০০–৪৩১৫/- (১৯৯৭) প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ 
কগযগছন। 

 

২। উক্ত বগরকন বিড বেগরয সুবফধা এ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ) 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-১২/৯৫/৭৭/১(২০০) তাবযখ: ২২-১০-২০০০ াআাং। 

 

 ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৬। বচফ, গৃাণ  গণূতথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৭। ভা-বাফ বনযীক্ষা  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯ ীদ বদ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা-১০০০। 

৮। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৯। প্রধান প্রগক রী, গণূতথ াবধদপ্তয, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

১০। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্ণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগটয যফতথী াংখযা 
প্রকাবত বগগজগটয ২০০ (রৃাআত) কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবপ কব/ াংকরন কব/ গাডথ নবথ। 

 

 

ববরভা াঅকতায ফানু 

ববনয কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-২৮/২০০০/২৬ তাবযখ: ১৩/৬/২০০১ াআাং। 

 

প্র্ঞপান 
 

 যকায স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রাধীন উ-কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর 
এবগটন্ট দবট ব্লকড দ বফধা াংবিষ্ট কভথকতথাগদয ভঞ্জুযীকৃত গদয ৫০% গদ ৩৪০০–৬৬২৫/- (৯৭ গনয ১০ 
নাং বিড) টাকায বেরবট বগরকন বিড বাগফ প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন। এাআ বগরকন বিড বজযষ্ঠতায 
বববত্তগত প্রগদ গফ, তগফ তা প্রাবপ্তয জন্য উ-কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এবগটন্ট গদ 
নূযনতভ ৫ (াাঁচ) ফছয চাকবয ূবতথ  চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক গত গফ। 

 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড সুবফধা এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ, 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

াথথ বফবাগ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-২৮/২০০০/২৬ তাবযখ: ১৩/৬/২০০১ াআাং। 

 

 ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। বচফ, স্বাস্থয  বযফায করযান ভন্ত্রণার। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৫। ফাস্তফান, ফাগজট  ফয বনন্ত্রন ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৬। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্াণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। উক্ত প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগটয যফতথী 
াংখযায প্রকা কগয প্রকাবত বগগজট ১০০ (একত) কব াে ভন্ত্রণারগয বপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা 
গরা। 

 

 

ববরভা াঅকতায ফানু 

ববনয কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  বযদথন ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-২ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্তাঃ-২)বাঃগিাঃ(বচফার)-১:২০০২/২৭৮ তাবযখ: ২২-৯-২০০২ 

 

বফল: ফাাংরাগদ বচফারগয াবযন্তগয ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগ বনগাবজত াবপ কাযী-কাভ-ভু্াক্ষবযক 
(এর,বড,এ কাভ -টাাআবষ্ট) গদ বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 

 

 বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে বম, ফাাংরাগদ বচফারগয াবযন্তগয ভন্ত্রণার/ বফবাগভুগ বনগাবজত 
াবপ কাযী -কাভ-ভু্াক্ষবযক (এর,বড,এ কাভ-টাাআবষ্ট) গদ বনম্নরূ তথানুাগয বগরকন বিড বের প্রদাগন 
যকায ম্মত গগছনাঃ- 

িাঃ 
নাং 

গদয নাভ বফদযভান বফতন বের 

(জাাঃগফাঃ বোঃ১৯৯৭) 
বগরকন বিড বের 

(জাাঃ বফাঃ বোঃ ১৯৯৭) 
তথাবদ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। াবপ কাযী 
কাভ-ভু্াক্ষবযক 

(এর,বড,এ কাভ- 

টাাআবষ্ট) 

টাাঃ ১৯৭৫-৩৬০৫/- 
(১৬ নাং বের) 

টাাঃ ১৯৭৫-৩৯২০/- 
(১৫ নাং বের) 

াংবিষ্ট দধাযীয কভগক্ষ ৫ (াাঁচ) ফছয 
গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত বফবাগী যীক্ষা উত্তীণথ 

াগগক্ষ ৩৩১/৩% বাগ গদ বফবাগী গদান্নবত 
কবভবটয সুাবযগয বববত্তগত প্রগদ। 

 

২। উগযয ছগকয ৫ নাং করাগভয তথানুমাী াবপ কাযী -কাভ-ভু্াক্ষবযকগণ বগরকন বিড বের প্রায গফন। 
 

৩। বম কর বনম্নভান কাযী -কাভ-ভু্াক্ষবযকগণ (ফতথভাগন াবপ কাযী -কাভ-ভু্াক্ষবযক) াআগতাূগফথ াথথ 
বফবাগগয 10-8-81 তাবযগখয স্মাযক নাং- MFD(ID)V/ R(G)-6/ 78/ 1031, 6-1-81 তাবযগখয স্মাযক নাং- MF(ID)/ 

R-12/ 77/ Part-II/ 19 এফাং 23-11-83 তাবযগখয স্মাযক নাং- MFP/ FD (Imp)-IV/ U(G)-2/ 83/ 189 ানুমাী 
বগরকন বিড বের প্রাপ্ত গগছন, তাগদয বক্ষগে এ াঅগদ বূতাগবক্ষক বাগফ কামথকয গফ। তগফ তথ তাগফ বম, মাযা 
যফতথীগত বগরকন বিড বের প্রায গফন তাগদয বক্ষগে এ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 
 

৪। এাআ াঅগদ জনস্বাগথথ াবফরগম্ব কামথকয গফ। 
 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  বযাঃ) 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-২)বাঃগিাঃ(বচফার)-১/২০০২/২৭৮/৫ তাবযখ: ২২-৯-২০০২ 

 

দ াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য ানুবরব:- 
১) বচফ –––––––––––––––, ভন্ত্রণার/ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার, াবডট াউজ, ঢাকা। 

৩) প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ––––––––––––––––––––––-। 
৪) ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর াখা, াথথ বফবাগ। 
৫) াংবিষ্ট নবথ/ গাডথ নবথ। 

 

তবভনা বফগভ 
ববনয কাযী বচফ 

বপান- ৮৬১১৪৩১ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফবফধ-২৫/৯৩/১৯৬ তাবযখ: 
১-১১-২০০৩ বিষ্টাব্দ। 

১৭-০৭-১৪১০ ফোব্দ। 
 

প্র্ঞপান 
 

বফল: কর বফবএ কযাডাগযয ৬ষ্ঠ বিগডয বফতন বেরবকু্ত গদয ৫০% গদয বফযীগত ৫ভ বিগডয বফতন 
বেগর বগরকন বিড প্রদান প্রগে। 

 

 বফববন্ন বফবএ কযাডাগযয বফতন বেগরয াাভঞ্জস্য দূযীকযগণয রক্ষয The Services (Re-organisation and 

Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) ধাযা-৫ এয প্রদত্ত ক্ষভতাফগর যকায বনম্নরূ াঅগদ প্রদান কবযর: 

ক) ফাাংরাগদ বববর াববথবকু্ত কর কযাডাগযয ৬ষ্ঠ বিগডয বফতন বেরবকু্ত গদয ৫০% গদ কযাডাগয 
৫০% গদয কযাডাগয ১০ (দ) ফৎয চাকবয ূবতথ, গন্তালজনক চাকযীয বযকডথ  বজযষ্ঠতায বববত্তগত ৫ভ 
বিগডয বফতন বেগর বগরকন বিড প্রায াআগফন। 

খ) বম কর কযাডাগযয কভথকতথা াআগতাভগধয উক্ত সুবফধা াাআাগছন তাাগদয বক্ষগে াআা প্রগমাজয াআগফ না। 

গ) এাআ াঅগদ ানুমাী বকান্ কযাডাগযয কতগুবর গদয বফযীগত এাআ সুবফধা প্রায াআগফন তাা কযাডায 
কগম্পাবজন রুর এয ানুগভাবদত ৬ষ্ঠ বিগডয দ াংখযা বববত্তগত াংবিষ্ট কযাডায বনন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ বনধথাযণ কবযা াংস্থান ভন্ত্রণার  াথথ বফবাগগয ম্মবত িণূফথক যকাবয াঅগদ জাবয কবযগফন। 

ঘ) গদয াংখযা বফগজাড় (১ এয াবধক) াআগর ৫০% দ বাগফয ভ ১টা দ ফাদ বদগত াআগফ। তগফ, 
গদয াংখযা ১বট াআগর ফযবতিভ বাগফ ১বট গদয বফযীগত ১বট গদাআ এাআ বগরকন বিড প্রগদ 
াআগফ। 

ঙ) এাআ প্র্ঞপানবট জাবযয তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 
 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফবফধ-২৫/৯৩/১৯৬ তাবযখ: 
১-১১-২০০৩ বিষ্টাব্দ। 

১৭-০৭-১৪১০ ফোব্দ। 
াফবগত  প্রগাজনী ফযফস্থা িণ কবযফায জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা াআর: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ––––––––––––––––––––––, (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাাঁাগদয াঅতাবুক্ত 
াংবিষ্ট াংস্থা/ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তযভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৫। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউ, ১৮৯ বদ বদ নজরুর াআরাভ স্মযণী, ঢাকা। 
৬। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁায াঅতাবুক্ত াংবিষ্ট াংস্থা/ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ 

দপ্তযভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৭। বফবাগী কবভনায––––––––––––––––––––––––––––––––––। 

৮। বজরা প্রাক––––––––––––––––––––––––––––––––––––––। 

৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,––––––––––––––––––––––––––(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

১০। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভূ্াণার, ঢাকা। বফ্ঞপবপ্তবট ফাাংরাগদ বগগজগট প্রকা কবযা বগগজগটয ১০০ 
(একত) কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

১১। গাডথ নবথ/ াংকরন/ াবপ কব। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান  বযদথ ন ানু বফবাগ 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ/(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ৪/২০০৩/১৬৪(১০০) তাবযখ: ১৮- ১২- ২০০৪ বিাঃ। 

 

বপ্রযক: াঅফরৃর ফাযী 
ববনয কাযী বচফ। 

 

প্রাক: বাফ ভা বনন্ত্রক 
বচফার বফন (৩ বপজ) 
বগুনফাবগচা, ঢাকা- ১০০০। 

 

বফল: ‘গদান্নবত না াআগর’ ফূথ গদয বববত্তগত প্রদত্ত উচ্চতয বের (টাাআভ বের) গদান্নবত প্রাপ্ত গদয বেগরয 
ভান ফা উচ্চতয াআগর, বাআ বক্ষগে নূন্যতভ াঅবথথক সুবফধা ৭৫/-  প্রদান প্রাংগগ। 

 

ূে: াভ/াবফ(ফা- )৩- াঅয(বজ)- ১- ৮৪(াাং- ৫)/২২, তাবযখ: ৫- ৩- ১৯৯২াআাং। 

 

ভগাদ, 
 

 ূগোবিবখত গেয ফযাগত বনগদথবত াআা জানাাআগতবছ বম, াথথ বফবাগগয ৫- ৩- ১৯৯২ তাবযগখয াভ/ াবফ(ফা)-
৩- াঅয(বজ)- ১- ৮৪(াাং- ৫)/ ২২ নাং স্মাযগক মাাঁাযা াখা কাযী/ াাঁটবরবকায দ াআগত কাযী বচফ গদ 
গদান্নবত াাআাগছন এফাং ‘মবদ গদান্নবত না াাআগতন’ বববত্তগত ূফথ গদ টাাআভ বের াাআাবছগরন, তাাঁাযা 
গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বফতন বনধথাযণকাগর বনম্ন গদ প্রাপ্ত টাাআভ বেগরয বফতগনয াগথ নূন্যতভ বফতন বনধথাযণী সুবফধা 
টাকা ৭৫/-  প্রায াআগফন ফবরা উগিখ াঅগছ। 

 

২। যকায কর দাবত্ব, কামথবযবধ  সুগমাগ সুবফধা াবযফবতথত যাবখা াখা কাযী দগক প্রথগভ ১৩- ০৯-
১৯৯৫ তাবযগখয ভ/ ফয/ বটভ- ১ (াংস্থান- াাংকা)- ২৪/ ৯৪- ১৭০ নাং াঅগদফগর প্রাবনক কভথকতথা এফাং 
াাঁটবরবকায দগক ফযবক্তগত কভথকতথা গদ রূান্তয এফাং যফতথীগত ২৮- ০৪- ১৯৯৭ তাবযগখয ভ(করযাণ)- াঅয- ৩/ 
৯০- ৬৪ নাং াঅগদফগর দভূগক ২ বেণীয বগগজগটড দভমথাদা বফতনগের উন্নীত কগয। ূগোস্থ াঅগদগ 
প্রাবনক কভথকতথা/ ফযবক্তগত কভথ কতথা উগিখ না থাকা দভমথাদা দফী বযফতথগনয কাযগণ জবটরতায ৃবষ্ট 
াআাগছ। উগিবখত জবটরতা বনযগনয জন্য ৫- ৩- ১৯৯২ তাবযগখয ২২ নাং স্মাযগক উগিবখত াখা কাযী/ াাঁট-
বরবকায গদয স্থগর প্রাবনক কভথকতথা/ফযবক্তগত কভথকতথা প্রবতস্থাবত াআগফ। প্রাবনক কভথকতথা/ ফযাবক্তগত 
কভথকতথা দ বথগক ১ভ বেণীয গদ (কাযী বচফ নন- কযাডায) গদান্নবত প্রাপ্তগদযগক গদান্নবত গদ ৭৫/-  টাকা 
বফতন বনধথাযণী সুবফধা প্রদাগন ৫- ৩- ১৯৯২ তাবযগখয ২২ নাং স্মাযকবট বনগম্নাক্তবাগফ াংগাধন কযা াআর:  

‘প্রাবনক কভথকতথা/ ফযবক্তগত কভথকতথা দ বথগক ১ভ বেণীয গদ (কাযী বচফ, নন- কযাডায) 
গদান্নবতপ্রাপ্ত কভথকতথাগণ গদান্নবত গদ নূযনতভ বফতন বনধথাযণী সুবফধা টাকা ৭৫/প্রায াআগফন’।  

 

৩। এাআ াঅগদ ২৮- ০৪- ১৯৯৭ তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

 

 

াঅফরৃর ফাযী 
ববনয কাযী বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফবফধ-২৫/৯৩(াাং-৩)/১০৯ তাবযখ: 
১৪ াঅলাঢ়, ১৪১২ ফোব্দ। 

২৮ জুন, ২০০৫ বিষ্টাব্দ। 
 

বফ্ঞপবপ্ত 

 

বফল: বফবএ কভথকতথাগদয জন্য ৬ষ্ঠ বিগডয বফতন বের াআগত ৫ভ বিগডয বফতন বেগর বগরকন বিড প্রদান 
প্রগে। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাাআগতগছ বম, The Services (Re-organisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII 

of 1975)-এয ধাযা-৫ এয প্রদত্ত ক্ষভতাফগর াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগগয ০১/১১/২০০৩ বিষ্টাগব্দয প্র্ঞপান নাং-াভ/ 
াবফ (ফাস্ত-১)/ বফবফধ-২৫/৯৩/১৯৬ ফাবতরূফথক নাং এ.াঅয.–১১৯-াঅাআন/২০০৫/ াভ/ াবফ (ফাস্তাঃ-১)/ জাাঃ বফাঃ 
বের-১/২০০৫/৭৩ এয ৭নাং ানুগেগদয (৭) উ-ানুগেদ ানুযগণ বফবএ কযাডাযভূগয কভথকতথাগদয জন্য 
বগরকন বিড প্রদান প্রগে যকায বনম্নরূ বফ্ঞপবপ্ত জাবয কবযরাঃ 

ক) ফাাংরাগদ বববর াববথগয কযাডাযভূগয কর গদ জাতী বফতন বের, ২০০৫-এয ৬ষ্ঠ বেরবকু্ত 
কভথযত কভথকতথাগণ (১০০%), ১০ (দ) ফৎয চাকবয ূবতথ  গন্তালজনক চাকযীয বযকগডথয বববত্তগত ৫ভ 
বিগডয বফতন বেগর বগরকন বিড প্রায াআগফন। স্থাী গদ কভথযত দ াংখযায বববত্তগত এাআ বগরকন 
বিগডয দাংখযা বনধথাযণ কবযগত াআগফ। 

খ) বম কর কযাডাগযয কভথকতথা াআগতাভগধয উক্ত সুবফধা াাআাগছন াথফা ১০ (দ) ফৎয চাকযী ূবতথগত ফা 
তাাঁায ূগফথ ৫ভ বিগডয বফতন বেরবকু্ত গদ গদান্নবত াাআাগছন তাাগদয বক্ষগে াআা প্রগমাজয াআগফ না। 

গ) এাআ াঅগদ ানুমাী াংবিষ্ট কযাডায বনন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণার/ বফবাগ Composition and Cadre Rules-এয 
ানুগভাবদত ৬ষ্ঠ বিগডয দ াংখযা বনণথ কবযা াংস্থান ভন্ত্রণার  াথথ বফবাগগয ম্মবত িণূফথক 
যকাবয াঅগদ জাবয কবযগফ। 

ঘ) মথামথ ভূরযাগনয বববত্তগত মাাঁাযা বমাগয বফগফবচত াআগফন তাাগদয বক্ষগে উক্ত বগরকন বিড প্রগদ 
াআগফ। 

ঙ) এাআ বফ্ঞপবপ্ত ০১-১-২০০৫ তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

 

 

বভাাম্মদ াঅরী খান 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার। 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ ঢাকা। 

৩। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 

৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ––––––––––––––––––––––-., (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
তাাঁাগদয াঅতাবকু্ত াংবিষ্ট দপ্তযভূগয াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৫। বফবাগী কবভনায––––––––––––––––––––––––––––––––––(কর বফবাগ)। 

৬। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁাগদয াঅতাবুক্ত াংবিষ্ট াবপভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা াআর। 

৭। কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআন্যান্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁায াঅতাবকু্ত াংবিষ্ট কর াবপগ াআায 
ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৮। াবতবযক্ত ভা-বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ বযরগ, ঢাকা। তাাঁায াঅতাবুক্ত াংবিষ্ট কর াবপ াআায ানুবরব 
বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৯। বজরা প্রাক–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (কর বজরা)। 

১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,––––––––––––––––––––––––––(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

১১। উগজরা বনফথাী াবপায–––––––––––––––––––––––––-(কর উগজরা)। 

১২। বফবাগী বাফযক্ষক,–––––––––––––––––––––––––––––––-(কর বফবাগ)। 

১৩। বজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা,–––––––––––––––––––––––––(কর বজরা)। 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1077  

১৪। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা,––––––––––––––––––––––––––- (কর উগজরা)। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

১৬। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভূ্াণার, ঢাকা। বফ্ঞপবপ্তবট ফাাংরাগদ বগগজগট প্রকা কবযা বগগজগটয ১০০ 
(একত) কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

১৭। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
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(একাআ নম্বয  তাবযগখ স্থরাবববলক্ত াআগফ) 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)/বাঃগিাঃ(স্বাস্থয-৪৪)/২০০৬/১৫০ তাবযখ: ২৬ াঅবিন, ১৪১৩ 

১১ াগক্টাফয/২০০৬ 

 

প্র্ঞপান 
 

যকায স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রণাধীন পাভথাবষ্ট দবট ব্লকড বফধা াংবিষ্ট পাভথাবষ্টগদয 
ভঞ্জুযীকৃত গদয ৫০% ভরূ গদয যফতথী বেরবট াথথাৎ ৪১০০–৮৮২০/- টাকায বেগরয যফতথী বের টাাঃ ৫১০০–
১০৩৬০/- (জাাঃ বফাঃ বোঃ/২০০৫ ১০ নাং বিড) বগরকন বিড বের বাগফ প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন। এাআ 
বগরকন বিড বজযষ্ঠতায বববত্তগত প্রগদ গফ। তগফ তা প্রাবপ্তয জন্য পাভথাবি গদ নূযনতভ ৫(াাঁচ) ফৎয চাকবয 
ূবতথ  চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক গত গফ। 
 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড সুবফধা াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 
 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ কুদু্দ খান 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ। 

 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)/বাঃগিাঃ(স্বাস্থয-৪৪)/২০০৬/১৫০ তাবযখ: ২৬ াঅবিন, ১৪১৩ 

১১ াগক্টাফয/২০০৬ 

 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা:- 

১) ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 
২) ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৩) বচফ, স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫) বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৬) মুগ্ম-বচফ, ফাগজট ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 
৭) মুগ্ম-বচফ, ফয বনন্ত্রক  বযদথন ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 
৮) উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্াণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। উক্ত প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগট প্রকা কগয 

প্রকাবত বগগজগটয ১০০ (একত) কব াে ভন্ত্রণারগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 
 

 

বভাাঃ ভাতাফ উবদ্দন জভাদায 

ববনয কাযী বচফ 

াথথ বফবাগ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

াভ/াবফ(ফাা-২)-৫-বফবফধ-১/(উাঃ)/২০০৬/২৬০ তাবযখ: ১৯/১১/২০০৬ 

০৫/০৮/১৪১৩ 

 

বফল: টাাআভ-বের প্রদাগনয বফবধ/ বফধান বপ্রযণ প্রগে। 

 

ূে: বভ/প্রা-১/৩-৬/৯৯/১৬৫, তাাং–২৩/০২/২০০৬ 

 

উমুথক্ত বফল  ূগোক্ত স্মাযগকয বপ্রবক্ষগত উন্নন প্রকল্প গত যাজস্ব ফাগজগট স্থানান্তবযত কভথচাযীগদয টাাআভগের 
প্রদাগনয বক্ষগে তাগদয প্রকগল্প চাকবযকার গণনা কযা গফ বকনা-এ বফলগ াথথ বফবাগগয বনম্নরূ বদ্ধান্ত বনগদথিগভ 
বক্ষা ভন্ত্রণারগক াফবত কযা গরা: 
 

‘উন্নন প্রকল্প গত যাজস্ব ফাগজগট স্থানান্তবযত কভথকতথা  কভথচাযীগদয টাাআভগের প্রদাগনয বক্ষগে উন্নন 
প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কযা বমগত াগয। তগফ এগক্ষগে ফগকা প্রায গফন না। উযন্তু বফলবটগত াংস্থান 
ভন্ত্রণারগয ভতাভত বনা বমগত াগয।’ 

 

 

বভাাম্মদ াঅরতাপ-উর-াঅরভ 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৭১৬৭৩১৪ 

বচফ 

বক্ষা ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

(দৃাঃ াঅাঃ ববনয কাযী বচফ, প্রান াখা-১)। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-২ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্তাঃ-২)বফাঃগোঃবনাঃ(াংস্থান)-৩৮/২০০৬/১৫০ তাবযখ: ০৪/৭/২০০৭ 

 

বফল: জাতী বফতন বেগরয ৯ভ বিডবুক্ত কভথকতথাগদয ৭ভ বিগড বগরকন বিড ভঞ্জযুীয তাবযখ  ফগকা 
াঅবথথক সুবফধা প্রদান াংিান্ত। 

 

ূে: াংস্থান ভন্ত্রণারগয নবথ নাং -ভ(বফবধ-৫)-২১/২০০৭ এয ভাধযগভ বপ্রবযত প্রস্তাফ। 

 

 উমুথক্ত বফল  সুগোক্ত প্রতাগফয বপ্রবক্ষগত জাতী বফতন বেগরয ৯ভ বিডবকু্ত কভথকতথাগদয বমাগযতা, 
গন্তালজনক াববথ বযকডথ এফাং দ ূগন্য থাকায তথ ূযণ গর ৭ভ বিগড বগরকন বিড বগরকন বিড 
প্রাযতায তাবযখ বথগক াঅবথথক সুবফধা কভথকতথাগদয বগরকন বিড প্রদান কযগত গফ ভগভথ াঅবদষ্ট গ জাবনগ 
বদা র। 

 

 

বফভান বফাযী ফড়ুা 
উ-বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 

বচফ 

াংস্থান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার 

ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-১২(বাঃগিাঃ)/২০০৬/১০১ তাবযখ: ২১ াঅলাঢ় ১৪১৪ 

৫ জুরাাআ ২০০৭ বিাঃ 

 

বফল: জাতী বফতন বের, ২০০৫ ফাস্তফাগনয প্রাযগে তাবযখ াথথযাৎ ০১-০১-২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত 
২ বেণীয বগগজগটড কভথকতথাগদয বফতন কযবন্ডাং বেগরয বযফগতথ যাবয বগরকন বিড বেগর 
বনধথাযণ প্রগে। 

 

 যকায এাআ ভগভথ বদ্ধান্ত িণ কগযগছ বম, জাতী বফতন বের, ২০০৫ (যকাবয-বফাভবযক) এয ৭(৬) ানুগেগদ 
২ বেণীয গদ বগরকন বিড বের প্রদাগনয বফধান প্রফতথন কযা গগছ। উক্ত বফধান ানুমাী বম কর ২ বেণীয 
বগগজগটড কভথকতথা ০১-০১-২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড বের প্রাপ্ত গফন/ গগছন, তাগদয বক্ষগে ০১-০১-২০০৫ 
তাবযগখ যাবয বগরকন বিগড বনগম্ন ফবণথতবাগফ বফতন বনধথাযণ গফ:- 

ক) জাতী বফতন বের, ২০০৫ (যকাবয-বফাভবযক) ফাস্তফাগনয প্রাযগে তাবযখ াথথযাৎ ০১-০১-২০০৫ 
তাবযগখ কযবনডাং বেগর বফতন বনধথাযগণয বযফগতথ যাবয বগরকন বিড বেগর বফতন বনধথাযণ গফ; 

খ) বগরকন বিগড বফতন বনধথাযণকাগর াংবিষ্ট কভথকতথায বফতন বগরকন বিগডয ভতূরয ধাগ বনধথাযণ 
গফ; 

গ) মবদ ভতূরয ধা না থাগক তাগর বনম্নধাগ বফতন বনধথাযণ কগয াফবষ্ট াাংক ফযবক্তগত বফতন (বব) 
বগগফ গণয গফ। এাআ ফযবক্তগত বফতন যফতথী ফাবলথক াআনবিগভগন্টয াগথ ভন্ব গফ। 

ঘ) জাতী বফতন বের, ২০০৫ প্রফতথগনয ূগফথ বগরকন বিড প্রাপ্ত বকান ২ বেণীয বগগজগটড গদয বক্ষগে 
এাআ সুবফধা প্রগমাজয গফ না। 

 

 

যাবজা বফগভ, এন বড ব 
মুগ্ম-বচফ। 

 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-১২(বাঃগিাঃ)/২০০৬/১০১ তাবযখ: ২১ াঅলাঢ় ১৪১৪ 

৫ জুরাাআ ২০০৭ বিাঃ 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা র:- 

১) ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৩) বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ––––––––––––––––-ভন্ত্রণার বফবাগ। 
৪) বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৫) াবপ কব। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/ফাজা(বগি)/০৬/১২৯ তাবযখ: ০৫/০৯/২০০৭ 

 

বফল: বিতী বেণীয কভথকতথাগদয বগরকন বিড প্রদান প্রগে। 

 

ূে: ফাাংরাগদ জাতী াংদ বচফারগয স্মাযক নাং -ফাজা-াং-২(বাঃ বিডাঃ ২)/৩(৩)/২০০৫/২৭৯ তাবযখ 
১৮-৭-২০০৭ বিাঃ 

 

উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, ২ বেণীয কভথকতথাগণগক বগরকন বিড 
প্রদাগনয বক্ষগে গদয াংখযা বফগজাড় (১ এয াবধক) এফাং ১বট ভাে দ গর বনম্নবরবখত নীবতভারা ানুৃত গফ: 
 

‘গদয াংখযা বফগজাড় (১ এয াবধক) গর ৫০% দ বগগফয ভ ১বট দ ফাদ বদগত গফ। তগফ গদয াংখযা 
১(এক) গর এফাং দবট ব্লক দ গর ফযবতিভ বগগফ ১(এক)বট গদয বফযীগত ১বট গদাআ বগরকন বিড 
বদা মাগফ’। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বচফ 

ফাাংরাগদ জাতী াংদ বচফার, 

বগযফাাংরা নগয, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফাঃগোঃউাঃ-৩(প্রাগভ)/২০০৬/৩২৯ তাবযখ: ২৮-১১-২০০৭ 

 

বফল: প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয াধীন যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয বক্ষকগদয উন্নীত বফতন বেগর বফতন 
বনধথাযণ। 

 

ূে: বড নাং -প্রাগভ/বফদযার-২/৩০ ববটাঅাআ-৬/০২(াাং)/১১৭৯ তাবযখ: ৬-১১-২০০৭ 

 

 প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয াধীন যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয বক্ষকগদয উন্নীত বফতন বেগর বফতন 
বনধথাযগণয জবটরতা বনযগনয রগক্ষয যকায বনগম্নাক্ত নীবতভারা ানুযগণয বদ্ধান্ত িণ কগযগছ: 

ক) প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয বক্ষকগগণয বফতন বের উন্নীত ায ূগফথ বমবন বম াংখযক টাাআভ-বের 
বগগছন/ প্রায গগছন, উন্নীত বফতন বেগরয উগয বাআ াংখযক টাাআভগের গণনা কগয বফতন বের উন্নীত 
কযায াফযফবত ূগফথ তায ফথগল াঅবযত/ প্রায ভূরগফতগনয বববত্তগত বের উন্নীত কযায তাবযখ এবাগফ 
যাবয বননথীত ফথগল বেগরয বকান ধাগ বভরগর ঐ ধাগ, ধাগ না বভরগর বফ, এ াঅয ১ভ খগন্ডয 
৪২(১) (ii) বফবধ ানুযগণ বনম্নধাগ বফতন বনধথাযণ কগয াফবষ্ট টাকা ব,ব (Personal Pay) বাগফ প্রদান 
কযগত গফ। এফাং উক্ত ব,ব যফতথী ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধগত ভন্ব গফ। উক্ত দ্ধবতগত বফতন বনধথাযণকাগর 
ভাঝখাগন বকান বফতন বেগর/ বিগড বফতন বনধথাযণ কযা মাগফ না। 

খ) বমবন বকান টাাআভ-বের ানবন তায গফথাগগল াঅবযত/ প্রায ভূরগফতগনয বববত্তগত বফতন বের উন্নীতকযগণয 
তাবযগখ উন্নীত বেগরয বকান ধাগ বভরগর ঐ ধাগ, ধাগ না বভরগর বফ,এ,াঅয ১ভ খগন্ডয ৪২(১) (iii) 
বফবধ ানুযগণ বনম্নধাগ বফতন বনধথাযণ কগয াফবষ্ট টাকা ব,ব (Personal Pay) বাগফ প্রদান কযগত গফ 
এফাং উক্ত ব,ব (Parsonal Pay) যফতথী ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধগত ভন্ব গফ। তগফ গফথাগল াঅবযত/ প্রায 
ভূর বফতগনয বববত্তগত উন্নীত বফতন বেগর বফতন বনধথাযণকাগর মবদ বদখা মা কাগযা বফতন ফথগল বেগরয 
বনম্নধাগয বচগ কভ বগক্ষগে তায বফতন ফথবনম্ন ধাগ বনধথাযণ কযগত গফ। 

 

২। উন্নীত বফতন বেগর বফতন বনধথাযগণয ভ বম কর বক্ষগে টাাআভগেগর (উচ্চতয বের) ূগফথ প্রাপ্ত/ প্রায বফতন 
হ্রা বগগছ/ াগফ, ব কর বক্ষগে াথথ বফবাগগয ২৩-৯-১৯৯৬ তাবযগখয াভ/ াবফ(ফাস্ত-৪)/ বফাঃ বনাঃ -১১/ ৯৩/ ৪৮ 
নাং স্মাযক ানুমাী ূগফথ প্রাপ্ত/ প্রায বফতন াংযবক্ষত গফ। 

 

 

যাবজা বফগভ, এনবডব 

মগ্ম -বচফ (ফাস্তাঃ প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ। 

বচফ 

প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণার 
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফাঃগোঃউাঃ-৩(প্রাগভ)/২০০৬/৩২৯/১(৭) তাবযখ: ২৮-১১-২০০৭ 

 ানুবরব দ াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 
১। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

২। ভা-বযচারক, ববডর াবডট াবধদপ্তয, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৩। বচফ ভাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 
৪। াবপ কব/ গাডথ পাাআর/ ভাষ্টায পাাআর। 
 

ভভতাজ াঅগম্মদ 

কাযী বচফ (ফাস্তফান াখা-১) 
বটবরাঃ ৭১৬২৯৭৬ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাগজট ানুবফবাগ-১। 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-১/(উাঃ)/২০০৬/২১ তাবযখ: ০২/০৩/২০০৮ 

১৯/১১/১৪১৪ 

 

বফল: টাাআভ-বের প্রদাগনয বফবধ/ বফধান বপ্রযণ প্রগে। 

 

উমুথক্ত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাগজট ানুবফবাগ-১ বথগক গত ১৯/১১/২০০৬ তাবযগখ জাবযকৃত াভ/ াবফ/ ফাা-২/৫-

বফবফধ-১(উাঃ)/২০০৬/২৬০ নাং স্মাযগকয ভাধযগভ বদা ভন্তফয (াংমুক্ত) বনগদথিগভ ফাবতর কযা গরা। 

 

 

বভাাম্মদ াঅরতাপ-উর-াঅরভ 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৭১৬৭৩১৪ 

বচফ 

বক্ষা ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা 
(দৃাঃ াঅাঃ ববনয কাযী বচফ, প্রান াখা-১) 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1085  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফা-৪ াবধাখা 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০(উাঃগোঃ)/০৭/৪৭ তাবযখ: ২৪-০৩-০৮ বিাঃ 

 

বফল: উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভ-বের এফাং 
বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 

 

ূে: াংস্থান ভন্ত্রণারগয নবথ নাং ভ(বফবধ-৩)/ বফবফধ-৩০/০৬ 

 

 উমুথক্ত বফলগ বনম্ন স্বাক্ষযকাযী বনগদথিগভ জানাগে বম, উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত স্থানান্তবযত গদয 
দধাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভগের এফাং বগরকন বিড প্রদান কযায াফকা নাাআ। এ প্রগে 
াথথ বফবাগগয ফাগজট ানুবফবাগগয ০২-০৩-২০০৮ তাবযগখয াভ/ াবফ/ ফাাাঃ২/-৫-বফবধ-১(উাঃ)/ ২০০৬/ ২১ নাং 
স্মাযকবট এতদগে াংমুক্ত কযা গরা। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান: ৯৫৬৫৭৩৩ 

 

বচফ 

াংস্থান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার 

ঢাকা। 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০(উাঃগোঃ)/০৭/৪৭ তাবযখ: ২৪-০৩-০৮ বিাঃ 

 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা ফযাফয বপ্রযণ কযা গরা। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান: ৯৫৬৫৭৩৩ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)/জাাঃগফাঃগোঃ(স্বযাষ্ট-০১/২০০৬/৮৬ তাবযখ: ০১/০৪/২০০৮ বিাঃ 

 
বফল: ুবর কনগষ্টফর গদ টাাআভগেগরয প্রাযতা প্রগে। 

ূে: ক) স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারগয ১২/৯/২০০৬ তাবযগখয ে নাং -স্বাঃ ভাঃ (ুাঃ-৪) ব১বফ -৫/২০০০/৫৩৮। 
খ) স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারগয ২২/১/২০০৮ তাবযগখয ে নাং -স্বাঃ ভাঃ (ুাঃ-৪) ব১বফ -৫/২০০০/৫৯। 

 

 উমুথক্ত বফলগ  ূগে ফবণথত গেয বপ্রবক্ষগত াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে, াথথ বফবাগগয াবপ স্মাযক নাং- াভ/ 
াবফ (ফাস্ত)-১/ জাাঃ বফাঃ বের-৫/ ৯১/ ৮৪, তাবযখ: ১২/১২/৯১ বিাঃ  াভ/ াবফ(ফাস্ত)-১/ বফতন ভতা -৮/ ২০০৫/ 
১৩৪ তাবযখ: ৩০/৭/২০০৫ বিাঃ ানুাগয স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রণাধীন বুর কনগষ্টফরগদয উন্নীত বফতন বেগর বফতন 
বনধথাযগণয বক্ষগে উদ্ভুত জবটরতা বনযনকগল্প বনম্নরূ বনগদথনা প্রদান কযা গরা: 

ক) াথথ বফবগগয ১২/১২/৯১ তাবযগখয াভ/ াবফ(ফাস্ত)-১/ জাাঃ বফাঃ বের-৫/ ৯১/ ৮৪ নাং স্মাযগক প্রদত্ত ুবর 
কনগষ্টফরগদয ১২, ১৫ ফছয চাকবয ূবতথগত ১ভ  ২ টাাআভগের প্রাবপ্তয তথ ফাবতর কগয জাতী বফতন বের 
১৯৯১ এয ৮। (১) ানুগেদ ানুমাী ৮, ১২, ১৫ ফছয চাকবয ূবতথগত ১ভ ২  ৩ টাাআভগের প্রদাগনয 
বফধান ূনফথার কযা গরা। 

খ) াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং -াভ/ াবফ(ফাস্ত) -১/ জাাঃ বফাঃ বের-৫/ ৯১/ ৮৪ তাবযখ:১২/১২/৯১  স্মাযক নাং- 
াভ/ াবফ(ফাস্ত)-১/ বফতন ভতা-৮/ ২০০৫/ ১৩৪, তাবযখ- ৩০/৭/২০০৫ িাযা ুবর কনগষ্টফরগদয প্রদত্ত 
উন্নীত বফতন বের জাতী বফতন বেরভূগয াংবিষ্ট ানুগেদ এফাং BSR এয part-1 এয ধাযা 42 (i) (ii) 
এয বফধান ানুমাী বফতন বনধথাযণ কযগত গফ। 

 

২। এগক্ষগে, ুবর কনগষ্টফরগদয বফতন বের উন্নীত ায াফযফবত ূগফথ বমবন বম াংখযক টাাআভগের বগগছন/ 
াগফন, উন্নীত বফতন বেরগরয াগথ বাআ াংখযক টাাআভগের গণনা কগয, বফতন বের উন্নীত ায ূগফথ ফথগল 
াঅবযত/ প্রায ভূর বফতগনয বববত্তগত, উন্নীত বফতন বের কামথ-কাবযতায তাবযখ বথগক যাবয বননথীত ফথগল বেগরয 
বকান ধাগ বভরগর ঐ ধাগ; ধাগ না বভরগর BSR এয part-1 এয ধাযা 42,(i)(ii) এয বফধান ানুমাী বনম্নধাগ বফতন 
বনধথাযণ কগয াফবষ্ট টাকা বব (personal pay) বাগফ প্রদান কযগত গফ। উক্ত বব (personal pay) যফতথী 
ফাবলথক ফবধথত বফতগনয াগথ ভন্ব গফ। এাআ দ্ধবতগত বফতন বনধথাযণকাগর ভাঝখাগন বকান বফতন বেগর/ বিগড বফতন 
বনধথাযণ কযা মাগফ না। 

 

 

যাবজা বফগভ, এনবডব 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 
বচফ 

স্বযাষ্ট ভন্ত্রণার 
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা 

নাং-াভ/াবফ/ফাস্তাঃ৩/জাাঃগফাঃগোঃ(স্বযাষ্ট্র-০১)/২০০৬/৮৬(৭) তাবযখ: ০১/০৪/২০০৮ বিাঃ 

 ানুবরব: দ াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা:- 

১। বাফ ভাবনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
২। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, স্বযাষ্ট ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৩। বচফ ভগাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 
৫। াবপ কব/ গাডথ নবথ/ ভািায পাাআর। 

 

বফভান বফাযী ফড়ুা 
উ-বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফগক-২/৯৪/৪৯১ তাবযখ: ০৮/০৩/১৪১৫ 

২২/৬/২০০৮ 

 

বফল: গাড়ী চারকগদয ারকা  বাযী গাড়ী চারনায রাাআগন্সধাযী বাগফ বগরকন বিড বের প্রদান াংিান্ত। 
 

ূে:- নাং-ববজএ/দ্ধবত-২/স্বাস্থয/১৪২/৩০৮ তাবযখ-৮/১১/২০০৭ বিাঃ। 
 

 উমুথক্ত বফল  ূগেয বযগবক্ষগত বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, গাড়ী চারকগদয বক্ষগে াথথ ভন্ত্রণারগয 
২৮/৬/১৯৮২ তাবযগখয স্মাযক নাং-MF(ID)-III/ A(G)-1/ 82/ 1167 ানুমাী প্রগাজনী ফযফস্থা িণ কযা বমগত 
াগয। 

 

 

বভাাঃ বগারাভ বভাস্তপা 
ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 

উ-বাফ ভা-বনন্ত্রক (দ্ধবত) 
বাফ ভা বনন্ত্রক এয কামথার 
বগুনফাবগচা 
ঢাকা-১০০০ 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)/বাঃগিাঃ(খাদয-৩)/২০০৬/১৬৯ তাবযখ:-০৮/৭/২০০৮ বিাঃ। 

বফল: খাদয াবধদপ্তগযয ভটযমান বভকাবনস গদয জন্য বগরকন বিড ভঞ্জযু প্রগে। 

 

ূে: খাদয  রৃগমথাগ ফযফস্থানা ভন্ত্রণারগয ১৯/৬/২০০৮ তাবযগখয ে খারৃফযভ/ খাাঃপ্রাঃ/ বফবফধ-২৯/২০০২-৪৩৯ 
 
 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত খাদয াবধদপ্তগযয ভটযমান ভযাকাবনস দবট কাবযগযী  ব্লক দ 
বফগফচনা াথথ বফবাগগয ১৬/৬/৭৯ তাবযগখয ৬৪৪ নাং স্মাযগকয বযপাগযগন্স ‘বভর যাাআটগদয ন্যা’ ভটযমান 
বভকাবনসগদয ৫(াাঁচ) ফছয গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত ভঞ্জুযীকৃত বভাট গদয ২৫% গদ বজযষ্ঠতায বববত্তগত ১৯৭৭ 
এয বফতন বের টাাঃ ৩০০–৫৪০ (১৬ নাং বের) বথগক টাাঃ ৩২৫–৬১০ (১৫ নাং বের) বগরকন বিড প্রদাগন াথথ 
বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

 

 

জীফন কুভায বচ ধুযী 
উ-বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

বচফ 

খাদয  রৃগমথাগ ফযফস্থানা ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, 

ঢাকা। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-১৬/০৭/১১৩ তাবযখ: ২৫/০৩/১৪১৫ফোব্দ 

০৯/০৭/২০০৮ বখষ্টাব্দ 

বফল: জাতী বফতন বের ২০০৫ এয াঅতা বগরকন বিগড বফতন বনধথাযণ। 
 

ূে:- নাং-ববজএ/দ্ধবত-১/জাাঃ বফাঃ বোঃ/৫৩৫/খন্ড-২/৩৩৩ তাবযখ:- ২২/০৬/২০০৮ িীাঃ। 

উমুথক্ত বফলগ ূগে ফবণথত স্মাযগকয তথয ানুমাী াথথ বফবাগগয ২৬/১২/১৯৮০ তাবযগখয MF(ID)-VI-(G)- 26/ 
80/ 1749 নাং স্মাযগকয ধাযাফাবকতা তৎকারীন ভা বাফযক্ষক (বববর) কামথারগয ২৫/০১/১৯৮২ তাবযগখয বনাঃ/ 
ভন্ব/ ৫৩/ ৪৩/ ১১৮ নাং স্মাযক জাবয কযা । 
 

২। যফতথীগত বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার বথগক ১৫/০৩/২০০৬ তাবযগখয ববজএ/ দ্ধবত-১/ জাাঃ বফাঃ বোঃ/ ৫৩৫/ 
২০০৫/ ৪৮ নাং ে জাবয এফাং ুনযা ২৪/০৪/২০০৬ তাবযগখয ববজএ/ দ্ধবত-১/ জাাঃ বফাঃ বোঃ/ ৫৩৫/ ২০০৫/ 
২৬৪৩ (১০০) নাং স্মাযক িাযা ফবণথত ৪৮নাং ে ফাবতর কযা যাবয বগরকন বিগড বফতন বনধথাযগণয বক্ষগে 
জবটরতা ৃবষ্ট গগছ। 
 

৩। উদ্ভুত জবটরতা বনযনকগল্প াথথ বফবাগগয ২৬/১২/১৯৮০ তাবযগখয MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749 নাং স্মাযক 
এফাং ভা বাফযক্ষক (বববর) কামথারগয ২৫/০১/১৯৮২ তাবযগখয বনাঃ/ ভন্ব/ ৫৩/ ৪৩/ ১১৮ নাং স্মাযক ানুমাী 
জাতী বফতন বের/ ২০০৫ ফাস্ততফাগনয তাবযগখ াথথাৎ ০১/০১/২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত বফবএ 
কযাডায কভথকতথাগদয বগরকন বিগড বফতন বনধথাযগণয প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বনগদথিগভ ানুগযাধ কযা 
গরা। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান:- ৯৫৬৫৭৩৩। 

বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বচফার বফন, ৩ বপজ, 
বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

 

বফতযণ: দ াফগবতয জন্য: 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার 

াবডট বফন, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)-বাঃগিাঃ(গমাগাগমাগ)-২/২০০৪/১৭৯ তাবযখ: ১৩/৭/২০০৮ বিাঃ। 

 

বফল: ড়ক  জনথ াবধদপ্তগযয াাংগঠবনক কাঠাগভাবকু্ত াঅযফবযকারচায বকনার াবপায/ এবিগভটয গদ 
২০০৫ এয টাাঃ ৪১০০–৮৮২০ (১১ নাং বের) বথগক ৫১০০–১০৩৬০ (১০ নাং বের) টাকা বফতন বের 
বগরকন বিড প্রদান প্রগে। 

 

ূে: বমাগাগমাগ ভন্ত্রণারগয ৩০/৬/২০০৮ তাবযগখয ে নাং -জ-২/ বাঃ বিড-৫/২০০৮ -৩৮৩ নাং স্মাযক। 
 

 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেেয বপ্রবক্ষগত ড়ক  জনথ াবধদপ্তগযয াাংগঠবনক কাঠাগভাবকু্ত াঅযফবযকারচায 
বকনার াবপায/ এবিগভটয গদ ৩ (বতন) ফছয বভাদী ‘Diploma in Agriculture from a recofnised 

Institute’ থাকা াগগক্ষ ভঞ্জুযীকৃত বভাট গদয ৫০% গদ জাাঃ বফাঃ বের, ২০০৫ এয বফদযভান বফতন বের টাাঃ 
৪১০০–৮৮২০ (১১ নাং বের) বথগক যফতথী উচ্চতয বের টাাঃ ৫১০০–১০৩৬০ (১০ নাং বের) বগরকন বিড বের 
বাগফ প্রদাগন াঅবদষ্ট গ বনম্ন ফবণথত তথ াগগক্ষ ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

ক) াংবিষ্ট দধাযীয ৫ (াাঁচ) ফছয গন্তালজনক চাকবযকার গত গফ; 

খ) বজযষ্ঠতায বববত্তগত বগরকন বিড প্রদানগমাগয গফ; 

গ) বফতন বনধথাযণী সুবফধা ফযবতত াঅগদ জাবযয তাবযগখয ূগফথয বকান প্রকায ফগকা প্রগদ গফ না। 
 

 

জীফন কুভায বচ ধুযী 
উ-বচফ। 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

 

বচফ 
বমাগাগমাগ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার 

ঢাকা। 
 

ানুবরব: াফগবত  প্রগাজনী কামথাগথথ: 
 

১) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 
 ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার 

 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
 

২) প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা 
 বমাগাগমাগ ভন্ত্রণার 

 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-১৬/০৭/১৫১ তাবযখ: ১৪/০৯/২০০৮ 

 
বফল: জাতী বফতন বের ২০০৫ এয াঅতা যাব বগরকন বিগড বফতন বনধথাযণ। 
 

ূে: ববজএ/দ্ধবত-১/জাাঃ বফাঃ বোঃ/৫৩৫/খন্ড-২/২০০৫/৩৮৯ তাবযখ: ২৫/৮/০৮ 
 

উমুথক্ত বফলগ  ূগেয বপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, াথথ বফবাগগয ০৯/৭/২০০৮ তাবযগখয াভ/ 
াবফ/ (ফাস্ত-৪)/ বফবফধ-১৬/ ০৭/ ১১৩ নাং স্মাযগক াথথ বফবাগগয ২৬/১২/১৯৮০ তাবযগখয MF(ID) -VI-(G)-26/ 80/ 
1749 নাং স্মাযক এফাং ভা বাফযক্ষক (বববর) কামথারগয ২৫/১০/১৯৮২ তাবযগখয বনাঃ/ ভন্ব/ ৫৩/ ৪৩/ ১১৮ নাং 
স্মাযক ানুমাী জাতী বফতন বের/২০০৫ ফাস্তফাগনয তাবযগখ াথথযাৎ ০১/০১/২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত 
বফবএ কযাডায কভথকতথাগদয বফতন যাবয বগরকন বিড বেগর বনধথাযগণয বনগদথনা বদা । ান্যবদগক 
বগরকন বিড াংিান্ত াথথ বফবাগগয ১০/০৫/৮৩ তাবযগখয ৭৪ নাং বফ্ঞপবপ্তয (ক) ানুগেদ বফদযভান থাকা বফতন 
বনধথাযগণ াং ৃবষ্ট গগছ উগিখ কগয ূগোক্ত স্মাযগক াথথ বফবাগগয বদ্ধান্ত চাা গগছ। 
 

২। ব বপ্রবক্ষগত ০১/০১/২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত কযাডায াবপাযগদয বফতন যাবয বগরকন বিড 
বেগর বনধথাযগণয বক্ষগে বনগম্ন ফবনথত দ্ধবত ানুযণ কযায বনগদথনা বদা গরা: 

ক) যাবয বগরকন বিগড বফতন বনধথাযণকাগর াংবিষ্ট কভথকতথায বফতন বগরকন বিগডয ভতুরয ধাগ 
বনধথাযণ গফ; 

খ) মবদ ভতুরয ধা না থাগক তাগর বনম্নধাগ বফতন বনধথাযণ কগয াফবষ্ট াাংক ফযবক্তগত বফতন (বব) 
বগগফ গণয গফ। এাআ ফযবক্তগত বফতন যফতথী ফাবলথক াআনবিগভন্ট এয াগথ ভন্ব গফ। 

 

 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 
বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বচফার বফন, ৩ বপজ, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
 

বফতযণ: দ াফগবতয জন্য: 
১) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক এয কামথার, 
াবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা। 
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একাআ নম্বয  তাবযগখয স্থরাবববলক্ত স্মাযক 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/প্রভ-৯(বফতনভতা)/২০০৬/১৫৬ তাবযখ: ২২/০৯/২০০৮ 

 

বফল: াায কনগিফর  ববজ কনগষ্টফর গদ টাাআভগেগরয প্রাযতা প্রগে। 

 

সুোঃ  ২২.৪৪.১.০০.৪৫.২০০৫-২৮৪(২) তাবযখ: ১১-৫-২০০৮ বিাঃ 

 ২। ২২.৪৪.১.০০.৪৫.-২০০৫-৪৯০ (২) তাবযখ: ১০-৭-২০০৮ বিাঃ 

 

 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, াথথ বফবাগগয ১৮-৯-২০০৭ তাবযগখয 
াভ/ াবফ/ (ফাস্ত-৪)/ প্রভ-৯ (গফতন ভতা) ২০০৬/ ১৩৭ নাং প্র্ঞপাগন প্রধান উগদষ্টায কামথারগয বনন্ত্রণাধীন জাতী 
বগাগন্দা াবধদপ্তয (এন,এ,াঅাআ) এয বপল্ড াবপায  জুবনয বপল্ড াবপায এফাং াায কনগষ্টফর এফাং ববজ 
কনগষ্টফর গদয উন্নীত বফতন বেগরয ফবনথত তথাবদয ‘খ’ বত উগিবখত ববজ কনগষ্টফর/ াায কনগষ্টফরগণ একাআ 
গদ ১২  ১৫ ফছয চাকবয ূবতথয গয ১ভ  ২ যফতথী উচ্চতয বফতন বের টাাআভ-বের বাগফ প্রাবপ্তয তথ ফাবতর 
কগয জাতী বফতন বের, ২০০৫ এয ৭(১) ানুগেদ ানুমাী ৮, ১২  ১৫ ফছয চাকবয ূবতথগত মথািগভ ১ভ, ২,  
৩ টাাআভগের প্রদাগনয বফধান ফার কযা গরা। 

 

 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান: ৯৫৬৫৭৩৩ 

বচফ 

প্রধান উগদষ্টায কামথার 

ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)-টাাঃগের(স্বযাষ্ট্র-১২)/২০০২/২৬২(৩) তাবযখ: ২২/১০/২০০৮ বিাঃ। 

 

বফল: কাযাযক্ষীগদয ০৩ (বতন)বট টাাআভগেগরয প্রাযতা প্রগে। 
 

ূে: স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারগয ২১/৯/২০০৮ তাবযগখ ে নাং-স্বাঃভাঃ ১াআ-৮০/২০০৮ (কাযা-১)-৭৩৪। 
 

 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারাধীন কাযা াবধদপ্তগযয কাযাযক্ষীগদয ১২  ১৫ ফছয 
চাকবয ূবতথগত মথািগভ ১ভ  ২ টাাআভগের প্রদান াংিান্ত াথথ বফবাগগয ২১/৫/১৯৯২ তাবযগখয াভ/ াবফ(ফাস্ত) -৪/ 
স্বযাষ্ট্র-১৮/ ৯২/ ২৪ নাং াবপ স্মাযগকয তথ ফাবতরূফথক জাতী বফতন বের, ১৯৯১ এয ানুগেদ ৮ (১) ানুমাী ৮, 

১২  ১৫ ফছয চাকবয ূবতথগত মথািগভ ১ভ, ২  ৩ টাাআভগের প্রাবপ্তয বফধান ূনফথাগর াঅবদষ্ট গ াথথ বফবাগগয 
ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

 

 

জীফন কুভায বচ ধুযী 
উ-বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৪ 

বফতযণ 

 

১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 

 ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার 

 ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 
 

২। বচফ 

 স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার 
 ফাাংরাগদ বচফার 
 ঢাকা। 
 

৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা 
 স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার। 
 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/াংদ(বাঃগিাঃ)/২০০৮/১৬৫ তাবযখ: ২২/১০/২০০৮ 

 

বফল: াাঁট-বরবকায, াাঁট ভু্াক্ষবযক, ভু্ াক্ষবযক, এফাং াবপ কাযী কাভ-ভু্াক্ষবযক গদ বগরকন বিড এফাং 
াবিভ াআনবিগভন্ট প্রদাগনয জন্য গবত যীক্ষা টাাআ যাাআটাগযয বযফগতথ কবম্পউটাগয িণ াংিান্ত। 

ূে: জাতী াংদ বচফারগয ে নাং-১২(৯)/২০০৮ -ভা-২(বফবফধ)/১৮৯. তাবযখ: ০৯-৪-২০০৮ বিাঃ 

 উমুথক্ত বফলগ বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, াাঁট-বরবকায, াাঁট ভু্াক্ষবযক, ভু্াক্ষবযক এফাং াবপ কাযী 
কাভ-ভু্াক্ষবযক গদ বগরকন বিড প্রদাগনয তকযা াগযয বফদযভান বকাটা  বক্ষে াবযফবতথত বযগখ স্ব-স্ব গদ 
নূযনতন ৫(াাঁচ) ফছয চাকবয ূবতথগত বগরকন বিড প্রগদ গফ। াঅগরাচয দভূগ বগরকন বিড  াবিভ 
াআনবিগভন্ট প্রদাগনয জন্য াথথ বফবাগগয ১৪-৯-১৯৮৬ তাবযগখয MF-FD(IMP)-3-R(G)-16-83 (pt-I)/ 161 নাং 
স্মাযগক ফবণথত দ্ধবত ানুযণ কগয গবত যীক্ষা বন গতা। ফতথভান কবম্পউটায চারু া এাআ যীক্ষা কবম্পউটাগয 
বনায জন্য বফববন্ন কামথার বথগক প্রস্তাফ াঅগ। প্রতাগফয বপ্রক্ষাট বফগফচনা কগয বম কর স্থাগন টাাআ যাাআটাগযয 
বযফগতথ কবম্পউটায ফযফায গে ব কর স্থাগন টাাআ যাাআটাগযয বযফগতথ বনম্নফবণথত দ্ধবতগত কবম্পউটাগয যীক্ষা 
িণ কযায ম্মবত বদা গরা: 
 

 ক) কবম্পউটাগয বনম্নবরবখত বফলগুগরায য ফাস্তফ াবব্ঞপতা থাকগত গফ: 

১. Basics of operating system 

২. Microsoft Word 

৩. Microsoft XL 

৪. Microsoft power point & Microsoft Access 

 

 খ) টথ হ্যান্ড  কবম্পউটাগয কগম্পাগজ প্রবত বভবনগট নূযনতভ বনম্নরূ গবত থাকগত গফ: 

গদয নাভ টথহ্যান্ড-এ প্রবত বভবনগট গবত কবম্পউটায কগম্পাগজ প্রবত বভবনগট গবত 

াাঁট-বরবকায াআাংগযজী-৮০, ফাাংরা-৫০ াআাংগযজী-৪৫, ফাাংরা-৩০ 

াাঁট ভু্াক্ষবযক াআাংগযজী-৭০, ফাাংরা-৪৫ াআাংগযজী-৪৫, ফাাংরা-৩০ 

ভু্াক্ষবযক ––––––––– াআাংগযজী-৪৫, ফাাংরা-৩০ 

াবপ কাযী কাভ-ভু্াক্ষবযক ––––––––– াআাংগযজী-৪৫, ফাাংরা-৩০ 

 

২। উবযউক্ত বদ্ধান্ত এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ: 
 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 

 

বচফ, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

তায াধীনস্ত দপ্তয/ বযদপ্তয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ াঅধা-স্বাত্তাবত াংস্থা/ ফযাাংক  াথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগ 
াআায ানুবরব বপ্রযগণয প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/াংদ(বাঃগিাঃ)/২০০৮/১৬৫/১(৫০) তাবযখ: ২২/১০/২০০৮ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বাফ ভাবনন্ত্রক এয বনকট বপ্রযণ কযা গরা। 
 

 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 
উ-বচফ। 
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(একাআ নম্বয  তাবযগখ স্থরাবববলক্ত াআগফ) 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৫ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত৫)/াথথ(বাঃগিড)-২/২০০৮/৪৬ তাবযখ: ০৫/০৩/২০০৯ বিাঃ। 

 

বফল: বচফারস্থ ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয বপ্লাআন বায কবায  পগটাকব বভবন াাগযটয গদ বগরকন 
বিড প্রদান াংিান্ত। 

ূে: াথথ বফবাগগয প্রান-৫ াবধাখায ২৯/১০/২০০৮ তাবযগখয াভ/ াবফ/ প্র-৫/ ব-৭(০১)/৯০/৫৬৯। 

 

 উমুথক্ত বফল  ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে বম, যকায ুনবফথগফচনায য বচফারস্থ 
ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগয পগটাকব বভবন াাগযটয  বপ্লাআন বায কবায গদ বনগম্নয ছগকয ৫নাং করাগভ ফবণথত 
তথ াগগক্ষ ৪নাং করাগভ উবিবখত বফতন বের বগরকন বিড বের বাগফ প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ কগযগছন: 
 

িাঃ নাং গদয নাভ 

বফদযভান বফতন বের 
(জাাঃ বফাঃ বের, 

২০০৫) 

বগরকন বিড বের 
(জাাঃ বফাঃ বের, 

২০০৫) 
তথাবদ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ বপ্লাআন বায কবায 
টাাঃ ৩০০০-৫৯২০ 

(১৬নাং বিড) 
৩১০০-৬৩৮০ 
(১৫নাং বিড) 

াংবিষ্ট গদ কভগক্ষ ১০ ফছয 
গন্তালজনক চাকবযকার ূবতথ াগগক্ষ। 

২ পগটাকব বভবন াাগযটয 
টাাঃ ২৮৫০-৫৪১০ 

(১৭নাং বিড) 
৩০০০-৫৯২০ 
(১৬নাং বিড) 

াংবিষ্ট গদ কভগক্ষ ১০ ফছয 
গন্তালজনক চাকবযকার ূবতথ াগগক্ষ। 

 

২। এ বগরকন বিগডয সুবফধা াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 
বফতযণ: 
১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, 

 ভা বাফ বনন্ত্রগকয কামথার 

 ৭৭/৭, কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 

২। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ 

 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা 
প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার 

 াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত৫)/াথথ(বাঃগিড)-২/২০০৮/৪৬ তাবযখ: ০৫/০৩/২০০৯ বিাঃ। 

ানুবরব দ াফগবগত  প্রগাজনী ্ঞপাতাগথথাঃ 

১) বচফ 

 কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

২) বাফযক্ষণ কভথকতথা 
 কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

৩) াবপ কব/ গাডথ নবথ। 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-২০/(উাঃগের)/২০০৭/৪৭ তাবযখ: ১৩/৬/২০০৯ 

প্র্ঞপান 
 

যকায স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রণাধীন উ-কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর 
এবগটন্ট দবট ব্লকড দ বফধা াংবিষ্ট কভথকতথাগদয ভঞ্জুযীকৃত গদয ৫০% গদ ৩৪০০–৬৬২৫/-(৯৭ গনয ১০ 
নাং বিড) টাকায বেরবট বগরকন বিড বাগফ প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন। এাআ বগরকন বিড বজযষ্ঠতায 
বববত্তগত প্রগদ গফ, তগফ তা প্রাবপ্তয জন্য উ-কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এবগটন্ট গদ 
নূযনতভ ৫(াাঁচ) ফৎয চাকবয ূবতথ  চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক গত গফ। 

 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড সুবফধা এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

াথথ বফবাগ। 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-২০/(উাঃগের)/২০০৭/৪৭ তাবযখ: ১৩/৬/২০০৯ 

 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 
 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। বচফ, স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারম। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৫। ফাস্বফান, ফাগজট  ফয বনন্ত্রন ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৬। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্ণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। উক্ত প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগটয যফতথী 
াংখযা প্রকা কগয প্রকাবত বগগজগটয ১০০ (একত) কব াে ভন্ত্রণারগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

 

 

ববরভা াঅকতায ফানু 

বাঃ কাযী বচফ। 
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[ফাাংরাগদ বগগজগটয ১ভ খগন্ড, ১৭াআ জানুাযী, ২০০২ াআাং তাবযগখ প্রকাবত] 
 

াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

 

প্র্ঞপান 
 

তাবযখ, ১৩াআ জুন ২০০১ 

 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-২৮/২০০০/২৬-যকায স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রণাধীন উ-

কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এবগটন্ট দবট ব্লকড দ বফধা াংবিষ্ট কভথকতথাগদয ভঞ্জুযীকৃত 
গদয ৫০% গদ ৩৪০০–৬৬২৫ (৯৭ গনয ১০নাং বিড) টাকায বেরবট বগরকন বিড বাগফ প্রদান কযায বদ্ধান্ত 
িণ কগযগছন। এাআ বগরকন বিড বজযষ্ঠতায বববত্তগত প্রগদ গফ, তগফ তা প্রাবপ্তয জন্য উ-কাযী কবভউবনবট 
বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এবগটন্ট গদ নুযনতভ ৫ (াাঁচ) ফৎয চাকবয ূবতথ  চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক 
গত গফ। 

 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড সুবফধা এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

 

ফাাঃাঃভুাঃ-২০০১/২০০২-৪৪৭২বজ-১০০-১৮-৩-২০০২। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানু বফবাগ 

ফাস্তফান- ৪ াবধাখা 

নাং- াভ/াবফ/ফাস্তাঃ- ৪/যাকা- ৯ (বাঃগিাঃ)/২০০৯/৬২ তাবযখ: ০২- ৮- ২০০৯ বিাঃ 
 

বফল: ডবুপ্লগকবটাং বভবন াাগযটয গদ বগরকন বিড প্রদান। 

 

ূে: যাষ্ট্রবতয কামথারগয ২০- ৭- ০৯ তাবযগখয যাকা/জন/প্রাঃ/৩/১৩/২০০০- ২৫২ নাং স্মাযক। 
 

 উমুথক্ত বফল  ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে বম, যাষ্ট্রবতয কামথারগয জন বফবাগগ 
কভথযত (এর.ব.াঅয ববাগযত) ডুবপ্লগকবটাং বভবন াাগযটয জনাফ বভাাঃ বরাকভান াঅরী বগরকন বিড প্রদান 
াংিান্ত প্রচবরত বফবধ- বফধান  তথাবদ ূযণ াগগক্ষ চাকুযী গন্তালজনক বযকগডথয বববত্তগত বনগাগগয তাবযখ বথগক 
গণনাূফথক চাকুযী বভাদ ১০ (দ) ফৎয ূবতথগত যফতথী তাবযখ বথগকাআ বগরকন বিড প্রায গফন। 

 

 এ বফলগ াথথ ভন্ত্রণারগয ৩০- ৩- ১৯৮৩ তাবযগখয MFP(Imp)-1/4-B-4(G)/83/95 নাং স্মাযক েবটয (াংমুক্ত) 
বফধানাফরী ানুযণ কযা বমগত াগয। 

 

 

মচতউর রহমান 

উপ- সচিব। 

ম ান: ৭১ ৬১ ৪৩১ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদয যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-২ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-২)বাঃগিাঃ(বক্ষা)-৪/২০০৯/১৪৭ তাবযখ: ৩/০৮/২০০৯ 

 

বফল: বফবএ (াধাযণ বক্ষা) কযাডাগয কাযী াধযাক  প্রবালকগদয বগরকন বিড প্রদান প্রগে 

 

ূে: বক্ষা ভন্ত্রেণারগয ২১/৭/২০০৯ তাবযগখয াাঃ ৬/৭ব-২/২০০৯/৮৩৫ বক্ষা নাং স্মাযক। 
২। বক্ষা ভন্ত্রণারগয ২৮/৭/২০০৯ তাবযগখয াাঃ ৬/৭ব-২/২০০৯/৮৫৯ বক্ষা নাং স্মাযক। 
৩। াংস্থান ভন্ত্রণারগয ২৭/৭/২০০৯ তাবযগখয ভ/ ফয/ গ-২২/০৩/ (বাঃগেরগিাঃ) (াাং)-১৮) -১৮৫ নাং 

স্মাযক। 
৪। াংস্থান ভন্ত্রণারগয ২৭/৭/২০০৯ তাবযগখয ভ/ ফয/ গ-৯১/৯৫/ (ভা,উ,ব,া) -১৮৬ নাং স্মাযক। 

 

উমুথক্ত বফ  সুগোক্ত  েভূগয বপ্রবক্ষগত াংস্থান ভন্ত্রণারগয ২/৫/০৬ তাবযগখয ভ/ ফা/ গ-

২২/০৩(বাঃগোঃবাঃ) (াাং-১৮) ১১২ নাং স্মাযগক ম্মবতয বপ্রবক্ষগত াথথ বফবাগগয ২৮/৬/২০০৫ তাবযগখয াভ/ 
াবফ(ফাস্ত-১) বফবফধ -২৫/ ৯৩(াাং-৩)/ ১০৯ নাং স্মাযগক প্রদত্ত তথাবদ  এতদাংিান্ত বফলগ প্রচবরত াঅনুষ্ঠাবনকতা 
মথামথবাগফ প্রবতারন াগগক্ষ বক্ষা ভন্ত্রণারগয প্রস্তাফ ানুমাী বফবএ(াধাযণ বক্ষা) কযাডাগযয ৬ষ্ঠ বিড বফতন 
বেরবকু্ত বভাট ২০৬১ (রৃাআ াজায একলবর)বট কাযী াধযাক গদয বফযীগত জাতী বফতন বের, ২০০৫ এয টাাঃ 
১১০০০–১৭৬৫০/- (৬ষ্ঠ বিড) বথগক টাাঃ ১৩৭৫০–১৯২৫০/- (৫ভ বিড) বফতন বেগর বগরকন বিড প্রদাগন এফাং 
াংস্থান ভন্ত্রণারগয ৬/১১/১৯৯৭ তাবযগখয ভ/ ফয/ গ-৯১/ ৯৫ (ভা,উ,ব,া) -২০৪ নাং স্মাযগক ম্মবতয বপ্রবক্ষগত 
বক্ষা ভন্ত্রণারগয প্রস্তাফ ানুমাী বফবএ (াধাযণ বক্ষা) কযাডাগয ৯ভ বিড বফতন বেরবকু্ত ১১৭৬ (এগাযত 
বছাত্তয)বট প্রবালক গদয বফযীগত জাতী বফতন বের, ২০০৫ এয টাাঃ ৬৮০০–১৩০৯০/- (৯ভ বিড) বথগক টাাঃ 
৯০০০–১৫৪৮০/- (৭ভ বিড) বফতন বেগর বগরকন বিড প্রদাগন বনগদথিগভ ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। তগফ তথ 
থাগক বম, ৯ভ বিডবুক্ত গদ ৭ভ বিগড বগরকন বিড প্রদাগন এতদাংিান্ত বফলগ াংস্থান ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত 
৯/১/৯৪ তাবযগখয এ.াঅয.–১১/ াঅাআন/ ৯৪/ ভ(উন্নন  ফাস্তফান-২) -৭৩/ ৯৩-০১  ১৭/৯/৯৪ তাবযগখয ভ/ 
(বফবধ-৫) -৯১/ ৯৪-১৬৫ নাং এফাং ২৩/ ৩/ ৯৪-১৬৫ নাং এফাং ২৩/৩/৯৫ তাবযগখয ভ/ (বফবধ-৫) -৪৩/ ৯৫-৯৫-৩৯ নাং 
বযেভূগয তথাবদ মথামথবাগফ প্রবতাবরত কযগত গফ। 

 

 

বজনাত াঅযা 
ববনয কাযী বচফ 

বচফ 
বক্ষা ভন্ত্রণার 
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফা াখা -৪ 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০(উাঃগের)/২০০৭/৯১ তাবযখ: ১৫-১২-২০০৯ বিাঃ 

বফল: উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভ-বের এফাং 
বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 

ূে: ১) াভ/ াবফ/ (ফাস্ত-৪)/ বফবফধ-২০ (উাঃগোঃ)/০৭/৪৭, তাবযখ: ২৪-০৩-২০০৮ বিাঃ 

২) বাফ ভা বনন্ত্রক এয কামথারগয ৯-৯-২০০৮ তাবযগখয স্মাযক নাং ববজএ/দ্ধবত-১/উন্নন/৪৭০/৪০৪ 

৩) বাফ ভা বনন্ত্রক এয কামথারগয ২০-৪-২০০৮ তাবযগখয স্মাযক নাং ববজএ/দ্ধবত-২/খন্ড-৫(১৬)/ ২০০৬-

০৭/৮৩২ 

৪) াংস্থান ভন্ত্রণারগয ছাানবথ নম্বয-ভ(বফবফধ-৩ াবধাঃ)-বফবফধ-৩০/২০০৬/২৫৯, ১২-৭-২০০৯ বিাঃ 

 

 উমুথক্ত বফলগ ূগেয প্রবত দৃবষ্ট াঅকলথণূফথক বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত 
স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয টাাআভ বের এফাং বগরকন বিড প্রদাগনয বক্ষগে প্রাবনক জবটরতা, াঅবথথক ৃাংখরা 
ফজা যাখায রগক্ষয াথথ বফবাগগয বনম্নবরবখত ফযাখযা/ বদ্ধান্ত প্রদান কযা গরা:- 

ক) প্রকগল্পয চাকবযগত থাকাকারীন ভগ প্রকগল্পয ফযফস্থানা মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযীগক টাাআভগের  
বগরকন বিড প্রদান কযা গ থাগক এফাং তৎয বনগন বগগ থাগকন তা কতথন ফা কতথনগমাগয এভন 
ভতাভত/ ফক্তফয াথথ বফবাগ বথগক জাবযকৃত ২৪-৩-২০০৮ তাবযগখয াভ/ াবফ/ (ফাস্ত-৪)/ বফবফধ-২০ 
(উাঃগোঃ)/ ০৭/ ৪৭নাং স্মাযগক ফরা বন। 

খ) প্রকল্প বথগক যাজস্ব খাগত স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকাগরয বত যাজস্বখাগতয 
চাকবযকার মুক্ত/ গণনা কগয াথথাৎ প্রকগল্পয  যাজস্বখাগতয চাকবযয ভবষ্টয বববত্তগত টাাআভগের  
বগরকন বিড প্রগদ ন। 

গ) াংস্থান ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত প্রকল্প গত যাজস্ব ফাগজগট স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয বনবভতকযণ  
বজষ্ঠযতা বনধথাযণ বফবধভারা-২০০৫ এয ৫(৬) ানুগেদ ানুমাী প্রকল্প বথগক যাজস্ব খাগত স্থানান্তগযয য 
রৄধুভাে যাজস্ব খাগতয চাকবযকার গণনা কগয বজযষ্টতায বববত্তগত প্রাযতা ানুমাী এতদাংিান্ত বফবধ-বফধান 
ানুযগণ টাাআভগের  বগরকন বিড প্রগদ গফ। 

 

 

ভবতউয যভান 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 

বচফ 

াংস্থান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০(উাঃগের)/২০০৭/৯১ তাবযখ: ১৫-১২-২০০৯ বিাঃ 

বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বচফার বফন, তৃতী বপজ 

বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

 

ভবতউয যভান 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ/ফাস্ত-৩/বফাঃগোঃউাঃ(গমাগাগমাগ-৫)/২০০৮(াাং)/৪৩ তাবযখ: ২৪/০২/২০১০ বিাঃ 

 

বফল: ফাাংরাগদ বযরগ াাতারভূগয পাভথাবি (ব্লকড বাি) গদ জাাঃ বফাঃ বের, ২০০৫ এয টাাঃ 
৪১০০-৮৮২০ (১১ নাং বের) বথগক ৫০% গদ যফতথী উচ্চতয বের টাাঃ ৫১০০-১০৩৬০ (১০ নাং বের) 
বগরকন বিড বের প্রদান প্রগে। 

 

ূে: বমাগাগমাগ ভন্ত্রণারগয ২৭/১২/২০০৯ তাবযগখয ে নাং-বমাগা/গযপ্র/বাঃ বিড-৩৬/০৮-১০৯২। 

উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত ফাাংরাগদ বযরগ বফবাগগয াাতারভূগ বনগাবজত বডগপ্লাভাধাযী 
পাভথাবিগদয (ব্লকড বাি) াাঁচ ফৎগযয গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত  এতদাংিান্ত বফলগ প্রচবরত তথাবদ ূযণ 
াগগক্ষ বজযষ্ঠতায বববত্তগত ভঞ্জুবযকৃত বভাট গদয ৫০% গদ জাতী বফতনগের, ২০০৫ এয টাাঃ ৪১০০-৮৮২০ (১১ 
নাং বের) গত যফতথী উচ্চতয বের টাাঃ ৫১০০-১০৩৬০ (১০ নাং বের) বগরকন বিড বের বাগফ প্রদাগন াঅবদথষ্ট 
গ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

তগফ তথ থাগক বম, এ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক বগরকন বিড বেগরয সুবফধা কামথকয গফ। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুিা ভাসুদ 

উ-বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

বচফ, 
বমাগাগমাগ ভন্ত্রণার 

ড়ক  বযরথ বফবাগ 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

 

দ াফবগত  প্রগাজনী কামথাগথথ ানুবরব: 
 

১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 

২। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, তৃতী বপজ, বগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০।  
৩। ভাবযচারক, ফাাংরাগদ বযরগ বযর বফন, ঢাকা। 

৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, বমাগাগমাগ ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াবধাখা-৫ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৫)-বাঃগিাঃ/টাাঃগের/০৫/২০০৯/২৬ তাবযখ: ২৮/০৩/২০১০ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: জাতী বফতন বের/২০০৯ ানুমাী ২ বেণীয কভথকতথাগণগক উচ্চতয বের (টাাআভগের)  বগরকন বিড 
প্রদান াংিান্ত। 

 
জাতী বফতন বের/ ২০০৯ ানুমাী যকাবয/ াঅধা-যকাবয/ স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠান/ াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয ২ 
বেণীয কভথকতথাগণগক উচ্চতয বের (টাাআভগের)  বগরকন বিড বের প্রদান াংিান্ত বফলগ উত্থাবত জবটরতা 
বনযনকগল্প বনগদথিগভ বনম্নবরবখত ফযাখযা প্রদান কযা গরা: 
 

বফল ফযাখযা 
ক) ০১-০৭-২০০৯ -এ ব-বের জাবয কযায ূগফথ 

বম ভস্ত ২ বেণীয কভথকতথা (মাযা গূফথ তৃতী 
বেণীয কভথচাযী বগগফ উচ্চতয বের 
(টাাআভগের বগগছন) াফয িণ কগযগছন 
তাগদয জাতী বফতন বের/ ২০০৯ এয ৭(২) 
ানুগেদ ানুমাী ৮  ১২ ফছয চাকবয 
ূবতথগত উচ্চতয বফতন বের (টাাআভগের) এয 
প্রাযতা াংিান্ত; 

জাতী বফতন বের/ ২০০৯ ানুমাী বকফরভাে চাকবযগত বনগাবজত 
কভথকতথা/ কভথচাযীগণ বফতন বের/ ০৯-এ প্রগদ সুবফধাবদ প্রায গফন এফাং 
এফ সুবফধা ১রা, জুরাাআ ২০০৯ গত প্রগদ গফ। াথথযাৎ বম কর 
কভথকতথা/ কভথচাযী ০১-০৭-২০০৯ এয ূগফথ এরবাঅয বকাংফা াফগয 
বগগছন তাযা জাতী বফতন বের/ ০৯ এয ৭(২) ানুগেগদ প্রগদ উচ্চতয 
বের (টাাআভগের) এয সুবফধা প্রায গফন না।  

খ.১. বম কর ২ বেণীয কভথকতথা বগরকন 
বিড প্রাবপ্তয ূগফথ টাাআভগের প্রায গগছন 

াথফা 

১. টাাআভগের  বগরকন বিড াংিান্ত বফলগ জাতী বফতন বের/০৯ 
এয ৭(১) ানুগেদ ানুাগয কামথিভ িণ কযগত গফ। 

খ.২. একাআ তাবযগখ টাাআভগের  বগরকন বিড 
প্রায গগছন তাগদয বক্ষগে বকানবট 
বগরকন বিড এফাং বকানবট টাাআভগের? 

২. একাআ তাবযগখ টাাআভগের  বগরকন বিড প্রায গর ১ভ বট 
বগরকন বিড  ২বট টাাআভগের বাগফ বফগফচয।  

গ) জাতী বফতন বের/ ২০০৯ ানুমাী ৭৪০০–
১৩২৫০/- (৮ভ বিড) টাকায বেরবফবষ্ট 
ফযবক্তগত কভথকতথাগদয বক্ষগে বগরকন বিড 
 টাাআভগের প্রদাগনয বফল ভতাভত; 

Individual Case মথাগরাচনা কগয ভতাভত প্রদান কযা বমগত াগয। 

ঘ) ০১-০৭-২০০৯ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত 
২ বেণীয বগগজগটড কভথকতথাগদয বফতন 
কযবন্ডাং বেগরয বযফগতথ যাবয 
বগরকন বিড বেগর বনধথাযগণয বফলগ 
বদ্ধান্ত িণ; 

াথথ বফবাগগয াভ/ াবফ(ফাস্ত-৪)/ বফবফধ-১২/ (বাঃগিাঃ)/ ২০০৬/ ১০১, 

তাবযখ: ৫-৭-২০০৭ স্মাযক ানুমাী ২ বেণীয বগগজগটড কভথকতথাগদয 
বফতন বের, ২০০৫ -এ কগযাবন্ডাং বেগরয বযফগতথ যাবয বগরকন 
বিগড বফতন বনধথাযগণয সুগমাগ বছর। 
জাাঃ বফাঃ বোঃ/ ০৯ এয ৬ (৩) (ক) ানুগেদ ানুমাী ০১-০৭-২০০৯ 
তাবযগখ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী বগরকন বিড  টাাআভগের প্রাপ্ত গর ঐ 
তাবযগখ প্রথগভ ৩০-৬-২০০৯ তাবযগখ প্রাপ্ত বফতন বেগরয বববত্তগত জাতী 
বফতন বের, ২০০৯ ানুমাী ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযগখ কযবন্ডাং বেগর 
বফতন বনধথাযণ কযায য বনধথাবযত বফতগনয বববত্তগত প্রাযতা ানুমাী ১ 
জুরাাআ, ২০০৯ তাবযগখ বগরকন বিড  টাাআভগেগর বফতন বনধথাযণ গফ।  

বফবফধ: 
১) ০১-০৭-২০০৯ তাবযগখ এফাং এয য এরবাঅয 

ববাগযত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ানুকুগর 
টাাআভগের প্রদান কযা প্রগে।  

এরবাঅয ববাগযত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ রৄধুভাে ফাবলথক বফতনফৃবদ্ধয 
সুবফধা (রৄধুভাে বনন বনধথাযগণয জন্য) ছাড়া ান্য বকান সুবফধা প্রায 
গফন না।  

২) ‘মবদ গদান্নবত না গতা’ তাগর বনম্নগদয 
বববত্তগত উচ্চতয বের (টাাআভগের) প্রদাগনয 
বফলগ বক ফযফস্থা বনগত গফ? 

‘মবদ গদান্নবত না গতা’ এফ বফল Case to Case নবথ মথাগরাচনা 
কগয বনষ্পবত্ত কযা বমগত াগয।  

 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 
উ-বচফ 

বপান:- ৭১৬২৯৭৬ 
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বফতযণ: 
১) বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ–––––––––––––––––––––––––-(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

তায াঅতাবুক্ত াংবিষ্ট াংস্থা/ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠান/ াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগ 
াআায ানুবরব বপ্রযগনয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

২) ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
 তায াঅতাবুক্ত কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৩) বাফ ভা বনন্ত্রক ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

তায াঅতাবুক্ত কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৪) কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআগনন্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

তায াঅতাবুক্ত কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৫) াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (ুফথ) বাঅযবফ বফন, চট্টিাভ। 

তায াঅতাবুক্ত কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৬) াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (বিভ), যাজাী তায াঅতাবকু্ত কর 

াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৭) বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ াবন  বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
৮) বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

৯) বযচারক, বযরগ াবডট, ব,াঅয,বফ, বফন, চট্টিাভ। 

১০) বযচারক, স্থানী  ফাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১১) দ াফগবতয জন্য াথথ বচফ ভগাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

১২) ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 
১৩) গাডথ পাাআর/ াবপ কব। 

 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 
উ-বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 
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(একাআ নম্বয  তাবযগখ স্থরাবববলক্ত াআগফ) 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)-বাঃগিাঃ(স্বাস্থয)-১১২/২০০৭/৭৩ তাবযখ: ২৫/০৪/২০১০ বিাঃ। 

াবপ স্মাযক 

বফল: স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারাধীন যকাবয াাতারভূ ান্যান্য কর স্বাস্থয প্রবতষ্ঠানভূগ 
কভথযত ৩ (বতন) ফছয বভাবদ বডগপ্লাভাধাযী বভবডগকর বটকগনারবজি (রযাফগযটযী, বযবডিাবপ, 

বযবডগথযাব, বডন্টার, বগনটাযী াআন্সগক্টয  বপবজথযাী) গদ জাতী বফতনগের, ২০০৫ এয টাাঃ 
৪১০০–৮৮২০ (১১ নাং বের) বথগক টাাঃ ৫১০০–১০৩৬০ (১০ নাং বের) এ বগরকন বিড প্রদান 
াংিান্ত। 

 

ূে: ১) স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয ২৭ এবপ্রর, ২০০৯ তাবযগখয ে নাং -স্বাকভ/ প্রা-১/ এবড এবজ-১/ 
০৪/ াাং/ ৬৪৭। 

২) স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয ০৬ বভ, ২০০৯ তাবযগখয ে নাং -স্বাকভ/ প্রা-১/ এবড ব এাআচ/১াআ -
৪/ ২০০৮/ ৬৮৩। 

৩) স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয ২৬ াগক্টাফয, ২০১০ তাবযগখয ে নাং-স্বাকভ/ প্রা-১/ এবড/ বএাআচ/ 
১াআ-৪/ ২০০৮/ ১৯৯০ 

 

উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত েিগয বপ্রবক্ষগত স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারাধীন যকাবয াাতার ান্যান্য 
কর স্বাস্থয প্রবতষ্ঠানভূগ (গভবডগকর কগরজ, াআনবিবটউটভূ, বববর াজথন াবপ, াআনবিবটউট াফ বরথ 
বটকগনারবজ/ বভবডগকর এযাবিযান্ট বরবনাং েুর) কভথযত ‘ফাাংরাগদ যাষ্ট্রী বচবকৎা ানুলদ স্বীকৃত প্রবতষ্ঠানভূ গত’ 

৩ (বতন) ফছয বভাদী বকাগথ বডগপ্লাভাধাযী বভবডগকর বটকগনারবজি (রযাফগযটযী, বযবডিাপী, বযবডগথযাী, 
বডন্টার, বগনটাবয াআন্সগক্টয  বপবজথযাী) দভূ কাবযগযী দ বফগফচনা পাভথাবি  উ-কাযী কবভউবনবট 
বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এযাবিযান্ট গদয ন্যা াংবিষ্ট গদ ৫ (াাঁচ) ফছয গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত  
এতদাংিান্ত প্রচবরত তথাবদ প্রবতারন াগগক্ষ ভঞ্জুযীকৃত বভাট গদয ৫০% গদ বজষ্ঠযতায বববত্তগত বফদযভান 
বফতনগের, ২০০৫ এয টাাঃ ৪১০০–৮৮২০ (১১ নাং বের) এয যফতথী উচ্চতয বেরবট জাাঃগফাঃগের, ২০০৫ এয টাাঃ 
৫১০০–১০৩৬০ (১০ নাং বের) বগরকন বিড বের বাফ প্রদান াঅবদষ্ট গ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা 
গরা। 

তগফ তথ থাগক বম, এ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক বগরকন বিড বেগরয সুবফধা কামথকয গফ। 

 

 

বভাাঃ াঅফরৃিা ভাসুদ 
উ-বচফ। 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

বচফ, 

স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, 
ঢাকা। 
 

দ াফগবত  প্রগাজনী কামথাগথথ ানুবরব 

১) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রকয কামথার, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 
২) বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রকয কামথার, বচফার বফন, তৃতী বপজ, বগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াবধাখা-৫ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৫)-বাঃগিাঃ/টাাঃগের/২০১০/(াাং)/৩৬ তাবযখ: ০৩/০৫/২০১০ বিাঃ 

 

বফল: ২ বেণীয কভথকতথাগণগক বগরকন বিড  উচ্চতয বের (টাাআভগের) প্রদান াংিান্ত। 

 

ূে:- স্মাযক নাং-াভ/াবফ/প্রা-৪/বাঃগিাঃ  টাাঃগোঃ/২০০৯/২৮৫, তাবযখ:- ১৩-০৪-২০১০। 

 ২। নবথ নাং -াভ/াবফ/প্র-৪/বাঃগিাঃ(৩৯)/২০০৫। 

 

 উমুথক্ত ূেিগয বপ্রবক্ষগত জাতী বফতন বের/ ২০০৫ ানুমাী ৫১০০–১০৩৬০/- (১০ নাং বিড) টাকায বফতন 
বের বফবষ্ট ২ বেণীয কভথকতথাগণগক বগরকন বিড  উচ্চতয বের (টাাআভগের) প্রদান াংিান্ত বফলগ 
বনগম্নাক্তবাগফ বনগদথিগভ যকাবয বদ্ধান্ত ্ঞপান কযা গরা: 

ক) ২ বেণীয বকান কভথকতথা বগরকন বিড প্রাবপ্তয ূগফথ টাাআভগের প্রায গর বগক্ষগে ৬৮০০–১৩০৯০/- 
টাকায বের ১ভ টাাআভগের বাগফ প্রদান কগয প্রাযতা ানুমাী বগরকন বিড বাগফ ৭৪০০–১৩২৪০/- 
টাকায বের ফযবক্তগত বের বগগফ এফাং যফতথীগত টাাআভগের প্রায গর বগক্ষগে ৯০০০–১৫৪৮০/- 
টাকায বের ২ টাাআভগের বগগফ প্রগদ গফ; 

খ) ৭৪০০–১৩২৪০/- টাকায বফতন বের ববাগযত ফযবক্তগত কভথকতথাগণ তাগদয গদয বফযীগত বগরকন 
বিগডয জন্য বনধথাবযত ৬৮০০–১৩০৯০/- টাকায বফতন বেগরয বচগ উচ্চতয বেগর বফতন াঅযণ কযগছন 
এফাং ফতথভাগন াঅবযত বফতন বের  উক্ত গদয জন্য বনধথাবযত ১ভ টাাআভগের একাআ াথথযাৎ ৭৪০০–
১৩২৪০/- টাকা। তাাআ তাগদযগক বগরকন বিড  ১ভ টাাআভগের প্রদাগনয সুগমাগ বনাআ। তগফ, ফযবক্তগত 
কভথকতথা গদ ১২ ফছয চাকবয ূবতথগত ৯০০০–১৫৪৮০/- (৭নাং বিড) টাকা ২ টাাআভগের বগগফ প্রগদ 
গফ; 

গ) ২ বেণীয গদ বগরকন বিড  টাাআভগের প্রদাগনয বক্ষগে ২ বেণীয বকান কভথকতথা বনজ গদয বফতন 
বের বথগক বগরকন বিড  ২বট টাাআভগের ফথগভাট ৩বটয াবধক উচ্চতয বের প্রায গফন না; 

ঘ) উক্ত বগরকন বিড  টাাআভগের ফাফদ ১-৭-০৯ তাবযগখয ূগফথ বফতন বনধথাযণী সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা 
প্রগদ গফ না; 

ঙ) াঅগরাচয বগরকন বিড  টাাআভগের প্রদাগনয বক্ষগে এতদাংিান্ত বফবধ-বফধান মথামথবাগফ ারন কযগত 
গফ। 

 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 

উ-বচফ 

বপান:-৭১৬২৯৭৬। 

উ-বচফ (প্রান-৪) 
াথথ বফবাগ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.০৬১.০০০.০০.২৩.০০২.২০১০-২৯৮ তাবযখ: ২৬-০৯-২০১০ বিাঃ। 

 
বফল: োণ  নুফথান াবধদপ্তগযয বজরা কাঠাগভাগত বনগাবজত বফতায মন্ত্রচারকগদয ানুকূগর বগরকন বিড 

প্রদান। 

 

ূে: নাং-খারৃফযভ/ োণ প্রান-২/ বাঃগিড/২০১০-৩৬১ তাাং-১৮/০৭/২০১০। 

 

 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বযগপ্রবক্ষগত রৃগমথাগফযফস্থানা  োণ বফবাগগয াধীনস্থ োণ াবধদপ্তযাধীন 
াাংগঠবনক কাঠাগভাগত কভথযত বফতায মন্ত্রচারক দবট ভঊনথ ব্লকড  কাবযগযী দ বফগফচনা চাকবয ১০ (দ) ফছয 
ূবতথগত ১৩৭৫-২৮৭০ (১৪নাং বিড) (জাতী বফতন বের, ২০০৯ ানুমাী টাাঃ ৫২০০-১১২৩৫) এয যফবতথ বের টাাঃ 
১৪৭৫-৩১৫০ (১৩ নাং বিড) কগযবন্ডাং জাাঃ বফাঃ বের, ২০০৯ ানুমাী টাাঃ ৫৫০০–১২০৯৫ বেগর বগরকন বিড 
প্রদাগন বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং বফতন বনধথাযণ সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা 
াঅবথথক সুবফধা প্রগদ গফ না। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয বকাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 

বচফ 

রৃগমথাগ ফযফস্থানা  োণ বফবাগ 

খাদয  রৃগমথাগ ফযফস্থানা ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

নাং-০৭.০৬১.০০০.০০.২৩.০০২.২০১০-২৯৮ তাবযখ: ২৬-০৯-২০১০ বিাঃ। 

 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 
 

১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 

২। ভাবযচারক, োণ  ুনফথান াবধদপ্তয, রৃগমথাগ ফযফস্থানা োণ বফন, ৯২-৯৩, ভাখারী ফা/ এ, ঢাকা-১২১২। 

৩। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, খাদয  রৃগমথাগ ফযফস্থানা ভন্ত্রণার, খাদয বফন, াঅব্দুর গবণ বযাড, ঢাকা। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয বকাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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ফাাংরাগদ  বগগজট 

 
াবতবযক্ত াংখযা 

কতৃথক্ষ কতৃথক প্রকাবত 

ভেরফায, জানুাযী ১৮, ২০১১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

(ফাস্তফান ানুবফবাগ) 
 

প্র্ঞপান 
 

তাবযখ, ৪ভাঘ ১৪১৭/১৭ জানুাযী ২০১১ 

 

এ.াঅয. নাং–১৫-াঅাআন/২০১১/াভ/াবফ (ফাস্তাঃ-১)/জাাঃগফাঃগের-১/২০১০।–Services (Re-organisation and 

Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-এয ধাযা-৫ এ প্রদত্ত ক্ষভতাফগর যকায চাকযী (গফতন  বাতাবদ) 
াঅগদ, ২০০৯ এ বনম্নরূ াংগাধন কবযর, মথা:- 
 

 উবয-উক্ত াঅগদগয ানুু্গছদ ৭এয উ-ানুগেদ (৬) এয বযফগতথ বনম্নরূ উ-ানুগেদ (৬) প্রবতস্থাবত াআগফ, 

মথা:- 
 

৬) বম কর কযাডাগয ৪থথ বিগডয গদান্নবতগমাগয দ নাাআ ব কর কযাডাগযয কভথকতথা ৫ভ বিগড বগরকন 
বিড গদ ৮ (াঅট) ফছয াথফা উ-বচফ ফা ভগেগরয কযাডায দ ৮ ফছয গন্তালজনক চাকযী ূবতথগত 
ফা বম কর কযাডায ৪থথ বিগডয গদান্নবতগমাগয দ থাকা গে বনজ কযাডাগযয ৪থথ বিগড গদান্নবত 
(রাাআন প্রগভান) ফযবতগযগক ৫ভ বিগড উ-বচফ ফা ভগেগরয গদ গদান্নবতপ্রাপ্ত াআাগছন বাআ কর 
কভথকতথা ৫ভ বিগড বগরকন বিড এফাং উ-বচফ দ াকুগরয ৮ (াঅট) ফছয গন্তালজনক চাকযী 
ূবতথগত ৪থথ বিগড টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ টাাআভগের প্রায াআগফন। এাআ সুবফধা ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযখ 
াআগত প্রগদ াআগফ। এগক্ষগে াংবিষ্ট কভথকতথাগণ রৄধুভাে বফতন বনধথাযণী সুবফধা ছাড়া ০১-০৭-২০০৯ 
তাবযগখয ূগফথয বকান ফগকা প্রায গফন না: 

 তগফ তথ থাগক বম, বম বকান কযাডায কভথকতথা গদান্নবত ফযবতগযগক একাআ গদ একবটয বফব টাাআভ-

বের সুবফধা প্রায াআগফন না। 

 

২। াআা ০১-০৭-২০০৯ তাবযগখ কামথকয াআাগছ ফবরা গণয াআগফ। 

 

যাষ্টবতয াঅগদিগভ 

 

 

ড. বভাাম্মদ তাগযক 

াথথ বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০/উাঃ বোঃ/২০০৭/(াাং)/৭৪ তাবযখ: ২২/০৯/২০১১ বিাঃ। 

বফল: উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত গদয দধাযীগদয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভগের এফাং 
বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 

ূে: ১) ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয স্মাযক নাং-০৪.২১১.০১৫.০১.০০.০০৯.২০১০-৫৯  তাাং ০৩/০২/২০১১ বিাঃ। 

২) জনপ্রান ভন্ত্রণারগয স্মাযক নাং-০৫.১২৩.০১৫.০০.০০.০২১.২০১১-২৬৪ তাাং ২৮/০৭/২০১১ বিাঃ। 
 

উমুথক্ত বফল  ূগেয প্রবত দৃবষ্ট াঅকলথণূফথক জানাগনা মাগে বম, জনপ্রান ভন্ত্রণার কতৃথক এাঅয বগগফ 
জাবযকৃত উন্নন প্রকল্প গত যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত গদয দধাযীগদয বজযষ্ঠতা বনধথাযণ বফবধভারা-২০০৫ এয বফবধ-

৬ এ ফবণথত াঅগছ ‘বনবভতকৃত বকান কভথকতথা ফা কভথচাযীয উন্নন প্রকগল্প চাকবযকার তাায বফতন, ছুবট, বনন  
াঅনুাবেক সুবফধাবদ বনধথাযগণয বক্ষগে গণনা কযা াআগফ।’ এ বফবধগত প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভগের  
বগরকন বিড প্রদাগনয বফলগ বকছু ফরা বন। এগক্ষগে উন্নন প্রকল্প গত যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত গদয 
দধাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভগের এফাং বগরকন বিড প্রদাগনয াফকা বনাআ ভগভথ াথথ বফবাগ 
কতৃথক গৃীত বদ্ধাগন্তয বববত্তগত ূগফথ প্রদত্ত ভতাভত/ ফযাখযা মথাথথ। (াথথ বফবাগগয বদ্ধাগন্তয ানুবরব াংমুক্ত)। 

উগিখয বম, ‘টাাআভ বের’  ‘বগরকন বিড’ াঅবথথক সুবফধা গর বফতন, ছুবট এফাং বনন  াঅনুাবেক 
সুবফধাবদ বনধথাযগণয াগথ এয বকান ম্পকথ বনাআ। কাযণ ‘টাাআভ বের’, ‘বগরকন বিড’ প্রাবপ্তয বক্ষগে সুবনবদথষ্ট কবত 
বফবধ-বফধান/ দ্ধবত ানুযণী। বগক্ষগে াংবিষ্ট দবট যাজস্বখাগতয দ গত । যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত কভথকতথা/ 
কভথচাযীগদয চাকবয যাজস্বখাগত বনবভতকযগণয তাবযখ বথগক বনবদথষ্ট ভকার গণনা কগয চাকবযয গন্তালজনক বযকডথ 
এফাং এএবফ/বডবব-এয সুাবয  মথামথ কতৃথগক্ষয ানুগভাদনিগভ ‘টাাআভ বের’, ‘বগরকন বিড’ প্রদান কযা 
। উন্নন প্রকল্প গত যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত কভথযত কভথচাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয বফতন, ছুবট, 

বনন  াঅনুাবেক সুবফধাবদ বনধথাযগণয বক্ষগে প্রাগাবগক গর টাাআভগের  বগরকন বিড প্রদাগনয বক্ষগে 
প্রকগল্পয চাকবযকার গণনাগমাগয নগ। 

এভতাফস্া, জনপ্রান ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত ‘উন্নন প্রকল্প গত যাজস্ব ফাগজগট স্ানান্তবযত গদয 
দধাযীগদয বনবভতকযণ  বজযষ্ঠতা বনধথাযণ বফবধভারা, ২০০৫’ এয াঅতা উন্নন প্রকল্প গত যাজস্বখাগত 
স্ানান্তবযত গদয দধাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয ‘টাাআভগের’ এফাং ‘বগরকন বিড’ প্রদাগনয াফকা 
বনাআ ভগভথ াথথ বফবাগ কতৃথক প্রদত্ত াআগতাূগফথকায ভতাভত/ ফযাখযা মথাথথ এফাং জনপ্রান ভন্ত্রণারগয উক্ত বফবধভারায 
াগথ াাংঘবলথক বকাংফা ােবতণূথ ন ভগভথ বনগদথিগভ ুনযা জানাগনা গরা। 

াংমুবক্ত: ফণথনাভগত। 

 

 

বজনাত াঅযা 
ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। বচফ 

জনপ্রান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।  
 

 

http://www.mof.gov.bd/
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা- ৩ 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৩১.০০৮.১২- ১২৪ তাবযখ: ০৩- ০৬- ২০১২ বিাঃ 

‘াবপ স্মাযক’ 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয এভ,এর,এ,এ এফাং দপ্তযী গদ বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 
 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগয এভ,এর,এ,এ এফাং দপ্তযী গদ বনম্নরূ 
তথাবদ প্রবতারন াগগক্ষ বগরকন বিড প্রদান কগযগছ: 

িাঃ 
নাং 

াবপগয নাভ গদয নাভ বফদযভান বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
বগরকন বিড বের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ভন্ত্রণার/ বফবাগভূ এভ,এর,এ,এ 
টাাঃ ৪১০০- ৭৭৪০ 

(২০নাং বের) 
টাাঃ ৪২৫০- ৮১৪০ 

(১৯নাং বের) 

২ ভন্ত্রণার/ বফবাগভূ দপ্তযী 
টাাঃ ৪২৫০- ৮১৪০ 

(১৯নাং বের) 
টাাঃ ৪৪০০- ৮৫৮০ 

(১৮নাং বের) 

তথাবদ: 

(ক) াংবিষ্ট দধাযীগদয ১০ (দ) ফছয চাকুযী ূবতথগত ১০০% বগরকন বিড প্রগদ গফ। তগফ এ সুবফধা াঅগদ 
জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং এ গদ কভথযত কভথচাযীগণ বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা 
াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না; 

(খ) এ াঅগদ জাবযয বযগপ্রবক্ষগত এতদাংিান্ত বফলগ াথথ বফবাগগয ১৭.০৫.১৯৭৮ তাবযগখয Office 

Memorandum No. MF (ID) III/B-1/78/538 এয Para 4 & 5 এয বফধানাফরী ভন্ত্রণার/ বফবাগগ কভথযত 
এভ,এর,এ,এ  দপ্তযীগদয বক্ষগে প্রগমাজয গফ না। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুয যাজাক বূঞা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান- ১) 

বপান: ৭১৬৬৮৭৭ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
1. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

2. ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭, কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 

3. ববনয বচফ/বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ, ………………………………………….ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 

4. বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

5. বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

6. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ………………………………………..…ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 

নাং-  ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৩১.০০৮.১২- ১২৪/১৫ তাবযখাঃ-  ০৩- ০৬- ২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব: 
1. াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

2. ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 

3. ববনয বচফ এয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

4. গাডথ/াংবিষ্ট নবথ। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ- বচফ। 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION WING 

SECTION –III 

 

NOTIFICATION 

No.MF-FD(Imp)-3-R(G)-12-83(Pt.I)-218 Dated: 24.12.1985 

 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following additions in this 

Division’s Notification No. MF-FD(Imp)-III-R(G)-12-83(Pt.L)-35 dated 20.2.1985; 

 In the aforsaid order, the following shall be added below ‘Notes’ of Sub-Paragraph (c) of 

paragraph 2, namely: 

‘Notes-2: For the purpose of this order, ‘Service’ shall also mean actual period of service rendered in a 

post carrying a pay scale- 

a) the minimum of which was Tk. 300 or above and the maximum of which was Tk. 675 or 

above prior to 1.7.73. 

and 

b) in NFS Grade-V, Tk. 475–1275 or above w.e.f 1.7.73 and in NNS Tk. 750–1470 or above 

w.e.f 1.7.77. 

 The period of service rendered in a post carrying the above mentioned scales shall be counted 

w.e.f 22.4.1968 subject to the fulfilment of all the conditions laid down in (a) & (b) of Notes 2 

above. Any other period of service rendered in such a post prior to 22.41968 shall not be 

counted. 

 The conditions laid down in (a) & (b) of Notes-2 above shall also apply, mutatis mutandis, to 

a Defence Service Commissioned Officer who has been subsequently absorbed in non-cadre 

post. 

By order of the President 

 

H.R. Datta 

Deputy Secretary. 

Distribution: 

1. CMLA’S Secretariat, old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2. President’s Secretariat, Personal Division, Dhaka. 

3. President’s Secretariat, Public Division, Dhaka. 

4. Prime Minister’s Secretariat, Dhaka. 

5. All Ministries/ Divisions with the request to endorse copies to the offices under their 

Administrative Control. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 

7. Controller General, Defence Finance (M.A.G), Dhaka with the request to endorse copies to all 

offices under his control. 

8. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka with the request to endorse copies to all Chief 

Accounts offices, District Accounts Offices and upzila Accounts Offices. 

9. Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

10. Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka. 

11. Director, Railway Audit, C.R.B., Chittagong. 

12. Director General Local & Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka. 

13. Accountant General, P.T. & T. Bangladesh, Dhaka. 

14. Additional A.G., Foreign Affairs, Dhaka. 

15. Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Div. 

16. Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 

17. Officer-in-Charge, Bangladesh Govt. Press for publication in the next official gazette. 

18. All Officers of Implementation Wing, Finance Div. 

19. Guard File. 

20. Compilation File. 

 

S.T.R. Yusuff 

Section Officer. 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1112  

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE, FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTION WING 

SECTION III 

OFFICE MEMORANDUM 

NO:MF/FD(Imp)-3-R(G)-16-83(Pt.I)/161 Dated: 14-9-1986 

Sub: Advance Increments to the Stenographers/ Steno-typists, Typists for showing proficiency 

in Shorthand and Typing, both in English and Bengali. 

 

 With reference to the subject noted above, the undersigned is directed to say that the government 

have been pleased to allow two advance increments, in their respective scales of pay, to the 

Stenographers and Steno-typists who acquire the following speed in Shorthand and Typing, both in 

English and Bengali, in a test to be conducted by the respective appointing authority, from the date of 

passing the said test. 

  Minimum shorthand 

speed per minute 

Minimum Typing 

Speed per minute 

a) Stenographer: i) English-80 

ii) Bengali-50 

30 

25 

b) Steno-typists: i) English-70 

ii) Bengali-45 

28 

23 

2. In the case of Typists, who acquire, the following speed, both in English and Bengali Typing, in a 

test to conducted by the appointing authority, they will get two advance increment in their respective 

scales of pay, from the date of passing the said test. 

 Minimum Typing 

speed per minute 

Typists: i) English-30 

ii) Bengali-20 

3. This order shall come into force immediately. 

 

H.R. DATTA 
Deputy Secretary 

Distribution: 

1. CMLS’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2. President’s Secretariat, Personal Division, Dhaka. 

3. President’s Secretariat, Public Division, Dhaka. 

4. Prime Minister’s, Secretariat, Dhaka. 

5. All Ministries/ Divisions with the request to endorse copies to the offices under their 

Administrative officers. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh. Dhaka. 

7. Comptroller General, Defense Finance (H.A.G.), Dhaka. With the request to endorse copies to all 

officers under his control. 

8. Comptroller General of Accounts, Bangladesh, Dhaka. With the request to endorse copies to all 

Accounts Officers, District Accounts Offices and Upa-Zilla Accounts Offices. 

9. Accountant General (works and WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

10. Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka. 

11. Director, Railway Audit, C.R.B, Chittagong. 

12. Director General, Local & Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka. 

13. Accountant General, F.T & T., Bangladesh, Dhaka. 

14. Director General, Audit & Accounts Training Academy, Shegunbagicha, Dhaka. 

15. Additional A.G., Foreign Affairs, Dhaka. 

16. Expenditure Control and Regulation wing, Finance Division. 

17. Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 

18. All Officers of Implementation wing, Finance Division. 

19. Guard file. 

20. Compilation file. 

 

S.T.R. Yusuff 
Assitant Secretary 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৯-৮৬-১৩ তাবযখ: 
২৮-১-৮৮ াআাং 
১৩-৯-৯৪ ফাাং 

 
বফল: ফাাংরা  াআাংগযজী উব বালা টথহ্যান্ড  টাাআবাং-এ দক্ষতা প্রদথগনয জন্য াাঁট-বরবকায, াাঁটভু্ াক্ষবযক, 

ভু্াক্ষবযক  বনম্নভান কাযী-কাভ-ভু্াক্ষবযকগণগক রৃবট াবিভ াআনবিগভন্ট প্রদান প্রগে। 

 

 উগযাবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাং-এয ১২-১১-৮৬ াআাং তাবযগখয এভ, এপ, বড (াআম্প)-৩-াঅয(বজ)-
৯-৮৬-১৮০ নাং স্মাযগকয ানুযগণ, বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, যকাগযয বদ্ধান্ত বভাতাগফক, াথথ 
বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয ১৪-৯-৮৬ াআাং তাবযগখয এভ,এপ,এপ,বড (াআম্প)-৩-াঅয(বজ)-১৬-৮৩(াটথ-১)/ ১৬১ 
নাং স্মাযগক ফবণথত রৃবট াবিভ াআনবিগভন্ট এয সুবফধা, উক্ত াঅগদগ ফবণথত তথাবদ ূযণ াগগক্ষ, প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয 
াধীনস্থ াাআপায বডাটথগভগন্টয বম কর াাআপায কাযী কাভ ভু্াক্ষবযকগণ ১৯৮৫ াগরয বনগাগবফবধ জাবযয ূগফথ 
একবট বালা টাাআবাং-এ দক্ষতায বববত্তগত বনগাগপ্রাপ্ত গগছন তাগদয বক্ষগে প্রগমাজয গফ। তগফ বম কর াাআপায 
কাযী-কাভ-ভু্াক্ষবযকগণ ১৯৮৫ াআাং াগরয বনগাগবফবধ ানুমাী রৃবট বালা টাাআবাং-এ দক্ষতায বববত্তগত 
বনগাগপ্রাপ্ত গগছন, তাাঁগদয বক্ষগে উক্ত রৃবট াআনবিগভগন্টয সুবফধা প্রগদ গফ না। বকননা তাাঁগদয বক্ষগে বনগাগগয তথ 
গরা রৃবট বালা টাাআবাং-এ দক্ষতা াজথন। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার। 

২। ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৩। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স পাাআন্যান্স। 

৪। ফয বনন্ত্রণ  প্রবফবধ ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 

৫। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ। 

৬। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৭। গাডথ নবথ। 

 

 

, ব, য াআউসুপ 

কাযী 
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বফববন্ন কবভগন কভথযতগদয বফতন- বাতা 
বনধথাযণ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ াবধাখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৬/২০০০/১৭ তাবযখ: ০২/০৫/২০১১ বিাঃ 
 

বফল: বযগুগরটযী বযপথভ কবভগনয বচাযভযান, দস্যফনৃ্দ  াংমকু্ত/ গমাগী কভথকতথা- কভথচাযীফৃগন্দয ম্মানীয 
ায ানুগভাদন প্রাংগগ। 

 

ূে: ে াংখযা- ৫৩.৪২.০৫.০০.০০.২২.২০০৭- ৫৭(৩) তাবযখ: ০৬/০২/২০০৮ 

উমুথক্ত বফল  ূগেয বপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ মানাগনা মাগে বম, বযগুগরটযী বযপভথ কবভগনয বচাযভযান, 
দস্যফৃন্দ  কবভগনয কাগজ াতায জন্য বফবনগাগ বফাডথ াংমুক্ত/ গমাগী কভথকতথা- কভথচাযীগদয বনম্নফবণথত াগয 
ম্মানী বাতা প্রদাগন াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

ক) কবভগনয একবট বা বাবতত্ব কযায জন্য বচাযভযান ১০,০০০/-  টাকা 

খ) কবভগনয একবট বা াাংিগণয জন্য কবভগনয প্রবত জন বফযকাবয দস্য ৫,০০০/-  টাকা 

গ) কবভগনয একবট বা াাংিগণয জন্য কবভগনয প্রবত জন যকাবয দস্য ৩,০০০/-  টাকা 

ঘ) কবভগনয কাগজ াতায জন্য বফবনগাগ বফাগডথ াংমুক্ত/ গমাগী কভথকতথা-
কভথচাযীফৃন্দ  বফবনগাগ বফাগডথয বচফ এক াথথ ফছগয ম্মানী বাতা ফাফদ 

১ ভাগয ভূর বফতগনয 
ভবযভাণ াথথ একফায 

 

 

বভাাঃ াঅফরৃর ভান্নান 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৭০১৭৪ 

বচফ, 
প্রধান উগদষ্টায কামথার 

ুযাতন াংদ বফন, 
বতজগাাঁ, ঢাকা। 

(দৃাঃ াঅাঃ জনাফ বখ বভাাঃ াঅব্দুর াঅাদ, বযচারক) 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-১৫৫ তাবযখ: ০২/০৫/২০১১ বিাঃ 
 

বফল: ফাাংরাগদ বটবরগমাগাগমাগ বনন্ত্রণ কবভগনয বচাযভযান, বাাআ বচাযভযান  কবভনাযগগণয বফতন 
বাতাবদ  দভমথাদা বনধথাযণ। 

 

ূে: াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং-াভ/াবফ/বফবধ-২/১এ-৬/৯৮/২৪, তাাং- ০৯/০৮/২০০৬।  

উমুথক্ত বফল  ূগেয ফযাগত ফাাংরাগদ বটবরগমাগাগমাগ বনন্ত্রণ কবভগনয বচাযভযান, বাাআ বচাযভযান  
কবভনাযগগণয বফতন-বাতাবদ  দভমথাদা ানুগেদ-২ এ ফবণথত তথাফরী প্রবতারন াগগক্ষ বনম্নরূবাগফ 
ুনাঃবনধথাযগণ বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

গদয নাভ ভূর বফতন ফাড়ী বাড়া দভমথাদা 
১ ২ ৩ ৪ 

বচাযভযান ৯০,০০০/- (ূফথ বনধথাবযত) ৩,০০০/- (নতুন) ভবন্ত্রবযলদ বচফ 
বাাআ বচাযভযান ৭৫,০০০/- (ূফথ বনধথাবযত) ২,৫০০/- (নতুন) বচফ 

কবভনায ৬৫,০০০/- (ূফথ বনধথাবযত) ২,৫০০/- (নতুন) াবতাঃ বচফ 
 

তথাফরী: 
ক) কবভগনয বচাযভযান, বাাআ বচাযভযান  কবভনাযগগণয াকুগরয বফতন, ফাড়ীবাড়া ূফথ বথগক বনধথাবযত 

থাকা তাাঁগদয জন্য সুাবযকৃত াঅযান বাতা ানুগেদ ২(গ) এয দ্ধবত ানুযণূফথক প্রাবনক 
ভন্ত্রণার কতৃথক াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ; 

খ) সুাবযকৃত দভমথাদা প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  জনপ্রান ভন্ত্রণারগয 
ভতাভত/ম্মবত িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদন াগগক্ষ মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক াঅগদ জাবযয 
তাবযখ বথগক কামথকয গফ; 

গ) ফতথভাগন চুবক্তবববত্তক বনগাবজত কভথকতথাগগণয বক্ষগে সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য 
সুবফধাবদ প্রদাগনয বফরা প্রগমাজয বক্ষগে প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক প্রচবরত বনভানুমাী জনপ্রান 
ভন্ত্রণারগয ভতাভত/ম্মবত িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদনূফথক বফদযভান চুবক্তয তথাফরী 
াংগাধন/াংগমাজন কযগত গফ; 

ঘ) ফবণথত দগুগরাগত নতুন কগয চুবক্তবববত্তক বনগাগগয বক্ষগে সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য 
সুবফধাবদ প্রদাগন প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক প্রচবরত বনভানুমাী জনপ্রান ভন্ত্রণারগয ভতাভত/ম্মবত 
িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পন্ন কযগত গফ; 

ঙ) কবভগনয বচাযভযান, বাাআ বচাযভযান  কবভনাযগগণয জন্য াথথ বফবাগগয ০৯/০৮/২০০৬ তাবযগখয 
াভ/ াবফ/ বফবধ-২/ ১এ-৬/ ৯৮/ ২৪ নাং স্মাযগকয ভাধযগভ প্রদত্ত ান্যান্য সুবফধাবদ মথাযীবত ফার থাকগফ; 
এফাং 

চ) বকান ভন্ত্রণার/ বফবাগ, দপ্তয, বযদপ্তয, াংস্থা এফাং প্রবতষ্ঠাগন কভথযত কভথকতথাগণ কবভগনয উবিবখত গদ 
বনগাগপ্রাপ্ত গ বনবদথষ্ট বভাদ বগল স্ব স্ব প্রবতষ্ঠাগনয চাকবযগত বপযত বগগর, ব বক্ষগে তাাঁযা কবভগন 
কভথযত াফস্থা প্রাপ্ত বফতন-বাতাবদ, দভমথাদা  ান্যান্য সুবফধাবদ প্রাপ্ত গফন না। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ, 
ডাক  বটবরগমাগাগমাগ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-১৫৬ তাবযখ: ০২/০৫/২০১১ বিাঃ 
 

বফল: ববকউবযবটজ এন্ড এসগচঞ্জ কবভন, ফীভা উন্নন  বনন্ত্রণ কতৃথক্ষ এফাং মুফক াংিান্ত কবভগনয 
বচাযভযান  দস্যগগণয বফতন বাতাবদ  দভমথাদা বনধথাযণ। 

 

ূে: ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগগয স্মাযক নাং-৫৩.০০২.০৩১.০০.০০.০০৩.২০০৯-১২২, তাাং ২৩-০৩-২০১১। 

উমুথক্ত বফল  ূগেয ফযাগত ফাাংরাগদ ববকউবযবটজ এন্ড এসগচঞ্জ কবভন, ফীভা উন্নন  বনন্ত্রণ কতৃথক্ষ 
এফাং মুফক াংিান্ত কবভগনয বচাযভযান  দস্যগগণয বফতন বাতাবদ  দভমথাদা ানুগেদ-২ এ ফবণথত তথাফরী 
বযারন াগগক্ষ বনম্নরূবাগফ বনধথাযণ/ ুনাঃবনধথাযগণ বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

কবভন/কতৃথগক্ষয 
নাভ 

গদয নাভ ভূরগফতন-ফাড়ী 
বাড়া (াকুগরয) 

াঅযান দভমথাদা ান্যান্য সুবফধা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
ববকউবযবটজ এন্ড 
এসগচঞ্জ কবভন 

বচাযভযান ৯০,০০০/- ৩,০০০/- ভবন্ত্রযলদ বচফ াফথক্ষবণক একবট 
গাড়ী এফাং াবপ  
াঅফাবক বটবরগপান 

সুবফধা। 

দস্য ৬৫,০০০/- ২,৫০০/- াবতবযক্ত বচফ 
ফীভা উন্নন  
বনন্ত্রণ কতৃথক্ষ 

বচাযভযান ৯০,০০০/- ৩,০০০/- ভবন্ত্রযলদ বচফ 
দস্য ৬৫,০০০/- ২,৫০০/- াবতবযক্ত বচফ 

মুফক াংিান্ত 
কবভন 

বচাযভযান ৯০,০০০/- ৩,০০০/- বচফ 
দস্য ৬০,০০০/- ২,০০০/- মুগ্ম-বচফ 

২। তথাফরী:- 

ক) সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য সুবফধাবদ ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ কতৃথক প্রগমাজয 
বক্ষগে াংবিষ্ট াঅাআন/াধযাগদ/বফবধভারা/াঅগদ াআতযাবদ প্রণন/াংগাধন ানুগেদ-২ (খ, গ এফাং ঘ) এয 
দ্ধবত ানুযণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা প্রবতারন াগগক্ষ মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক াঅগদ জাবযয তাবযখ 
গত কামথকয গফ; 

খ) সুাবযকৃত দভমথাদা প্রাবনক বফবাগ কতৃথক ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  জনপ্রান ভন্ত্রণারগয ভতাভত/ম্মবত 
িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদন াগগক্ষ মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক 
কামথকয গফ; 

গ) ফতথভাগন চুবক্তবববত্তক বনগাবজত কভথকতথাগগণয বক্ষগে সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য 
সুবফধাবদ প্রদাগনয বফরা প্রগমাজয বক্ষগে ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ কতৃথক প্রচবরত বনভানুমাী 
জনপ্রান ভন্ত্রণারগয ভতাভত/ ম্মবত িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদনূফথক বফদযভান চুবক্তয 
তথাফরী াংগাধন/ াংগমাজন কযগত গফ; 

ঘ) ফবণথত দগুগরাগত নতুন কগয চুবক্তবববত্তক বনগাগগয বক্ষগে সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য 
সুবফধাবদ প্রদাগন ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ কতৃথক প্রচবরত বনভানুমাী জনপ্রান ভন্ত্রণারগয 
ভতাভত/ ম্মবত িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পন্ন কযগত গফ; এফাং 

ঙ) বকান ভন্ত্রণার/ বফবাগ, দপ্তয, বযদপ্তয, াংস্থা এফাং প্রবতষ্ঠাগন কভথযত কভথকতথাগণ উবিবখত গদ বনগাগপ্রাপ্ত 
গ বনবদথষ্ট বভাদ বগল স্ব স্ব প্রবতষ্ঠাগনয চাকবযগত বপযত বগগর, ব বক্ষগে তাাঁযা ানুগেদ-১ এ ফবণথত 
বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য সুবফধাবদ প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ, 
ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 
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বফল: মুফক াংিান্ত কবভগনয দস্য-এয বফতন বাতাবদ  দভমথাদা বনধথাযণ। 

 

ূে: ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগগয স্মাযক নাং-৫৩.০০২.০৩১.০০.০০.০০৩.২০০৯-৩৬৫, তাাং ১৩-০৭-

২০১১। 

উমুথক্ত বফল  ূগেয ফযাগত মুফক কবভগনয দস্যগদয বফতন-বাতা  দভমথাদা বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযগণ 
বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

গদয নাভ ম্মানী বাতা 
(াকুগরয) 

াঅযান  দভমথাদা ান্যান্য সুবফধা 

দস্য ৬৫,০০০/- ২,৫০০/- 
াবতবযক্ত 

বচফ 
াফথক্ষবণক একবট গাড়ী এফাং াবপ  

াঅফাবক বটবরগপান সুবফধা। 
 

২। এ বফলগ াথথ বফবাগগয ০২/০৫/২০১১ তাবযগখয ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-১৫৬ নাং স্মাযগক ফবণথত 
ান্যান্য তথাফরী াবযফবতথত থাকগফ। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ, 
ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 
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নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-২৭০ তাবযখ: ০৩/১১/২০১১ বিাঃ 
 

বফল: ফাাংরাগদ যকাবয কভথকবভগনয বচাযভযান  দস্যগগণয বফতন বাতাবদ  ান্যান্য সুবফধাবদ 
নুাঃবনধথাযণ। 

উমুথক্ত বফল  ূগেয ফযাগত ফাাংরাগদ যকাবয কভথ কবভগনয বচাযভযান  দস্যগগণয বফতন-বাতাবদ  
দভমথাদা ানুগেদ-২ এ ফবণথত তথাফরী বযারন াগগক্ষ বনম্নরূবাগফ বনধথাযণ/ ুনাঃবনধথাযগণ বনগদথিগভ াথথ 
বফবাগগয ভতাভত/ সুাবয প্রদান কযা গরা: 

গদয নাভ ভূর বফতন ফাড়ী বাড়া দভমথাদা ান্যান্য সুবফধা 
বচাযভযান ৪৫,০০০/- ২২,৫০০/- ভবন্ত্রবযলদ বচগফয ভান ভবন্ত্রবযলদ বচগফয ভান 

দস্য ৪০,০০০/- ২০,০০০/- যকাগযয বচগফয ভান যকাগযয বচগফয ভান 
 

২। তথাফরী: 

ক) সুাবযকৃত বফতন বাতাবদ ফাস্তফাগন প্রাবনক ভন্ত্রণার াংবিষ্ট াঅাআন াংগাধন প্রগাজনী কর 
াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পন্ন কযগফ। 

খ) প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক মাফতী াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদনূফথক াংবিষ্ট াঅাআগনয াংগাধনীয াঅগদ জাবযয 
তাবযখ বথগক ফবধথত বফতন-বাতাবদ কামথকয গফ। 

গ) কভথ কবভগনয বম কর দস্য জাতী বফতনগের, ২০০৫ এয বববত্তগত বফতন বাতাবদ িণ কযগছন, 
তাাঁগদযগক ০১/০৭/২০০৯ তাবযখ গত নতুন াঅগদ জাবযয তাবযগখয ূফথবদন মথন্ত জাতী বফতনগের, 
২০০৯ এয Corresponding বেগর বফতন বাতাবদ প্রদান কযা বমগত াগয। 

ঘ) সুাবযকৃত দভমথাদা বনধথাযগণয বফলগ প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয ম্মবত িণ 
ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পন্ন কযগত গফ। এফাং 

ঙ) বকান প্রবতষ্ঠাগন কভথযত কভথকতথাগণ কভথ কবভগন বনগাগপ্রাপ্ত গ বনবদথষ্ট বভাদ বগল স্ব স্ব প্রবতষ্ঠাগনয 
চাকবযগত বপযত বগগর, ব বক্ষগে তাাঁযা কবভগন কভথযত াফস্থা প্রাপ্ত দভমথাদা, বফতন-বাতাবদ  ান্যান্য 
সুবফধা প্রাপ্ত গফন না। 

 

 

ভম তাজ-াঅরা-াকুয াঅগভদ 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ, 
জনপ্রান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-২৭০ তাবযখ: ০৩/১১/২০১১ বিাঃ 

ানুবরব দ াফগবতয জন্য: 
১। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

২। াথথ বচফ ভগাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

 

 

ভম তাজ-াঅরা-াকুয াঅগভদ 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-২৪ তাবযখ: ০৭/০২/২০১২ বিাঃ 
 

বফল: ববকউবযবটজ এন্ড এসগচঞ্জ কবভগনয দস্যগগণয বফতন বাতাবদ  দভমথাদা নুাঃবনধথাযণ। 

 

ূে: ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগগয ১৬-১০-২০১১ তাবযগখয ভাননী াথথভন্ত্রীয জন্য ায-াংগক্ষ। 

উগযাক্ত বফল  ূগেয ফযাগত াথথ বফবাগগয ০২/০৫/২০১১ বিাঃ তাবযগখয ০৭.১৬১.০০০.০০. 
০০.০০২.২০১০-১৫৬ নাং স্মাযগকয ানুগেদ-১ াঅাংবক াংগাধনূফথক ফাাংরাগদ ববকউবযবটজ এন্ড এসগচঞ্জ 
কবভগনয দস্যগগণয বফতন-বাতাবদ  দভমথাদা বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযগণ বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান 
কযা গরা: 

 

কবভন/কতৃথগক্ষয 
নাভ 

গদয নাভ ভূরগফতন-ফাড়ী 
বাড়া (াকুগরয) 

াঅযান দভমথাদা ান্যান্য সুবফধা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ববকউবযবটজ এন্ড 
এসগচঞ্জ কবভন 

দস্য ৮০,০০০/- ২,৫০০/- াবতাঃ বচফ 

াফথক্ষবণক একবট 
গাড়ী এফাং াবপ  
াঅফাবক বটবরগপান 

সুবফধা। 

২। উক্ত ুনাঃবনধথাযণকৃত বফতন বাতাবদ  দভমথাদা ফাস্তফাগনয বক্ষগে াথথ বফবাগগয ০২-০৫-২০১১ বিাঃ তাবযগখয 
০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-১৫৬ নাং স্মাযগকয ানুগেদ-২ এ ফবণথত তথাফরী াবযফবতথত থাকগফ। 

 

 

ভভতাজ-াঅরা-াকুয াঅগভদ 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ 

ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 
(ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ) 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪/১৮০ তাবযখ: 
২৯- ১২- ১৯৯৪ াআাং 
১৫- ০৯- ১৪০১ ফাাং 

 

বফল: যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফতনফবৃদ্ধ প্রদান প্রাংগগ। 

 

 যকায কর যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগক তাাগদয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয ১০% বফতনফবৃদ্ধ 
প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন। উক্ত বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা বনম্ন বরবখতবাগফ প্রগদ াআগফ: 

ক) কর কভথকতথা/ কভথচাযীয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয উয বববত্ত কবযা ১০% বফতন ফবৃদ্ধ প্রগদ 
াআগফ। 

খ) উক্ত ১০% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধায াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত এফাং ূণথ াঅবথথক সুবফধা ০১- ০৭- ১৯৯৫ 
তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

গ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ফাবলথক বফতনফৃবদ্ধয তাবযখ 
থাবকগর উা তাাযা মথাযীবত প্রায াআগফন। 

ঘ) ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ভূর বফতগনয উগয বম ১০% বফতনফবৃদ্ধ ঘবটগফ তাা মবদ বকান 
কভথকতথা/ কভথচাযীয বনজ বনজ বফতনগেগরয বকান ধাগয ভান , তাা াআগর ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ ঐ 
ধাগাআ তাায বফতন বনধথাযণ কবযগত াআগফ। াঅয মবদ ধাগ না বভগর তাা াআগর যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন 
বনধথাযণ কবযগত াআগফ। াতাঃয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতন এফাং ১০% ফবৃদ্ধ  ধাগয সুবফধা ০১-
০১- ১৯৯৫ তাবযগখ বনধথাবযত বফতগনয াথথগকযয াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং ূণথ াঅবথথক সুবফধা ০১-
০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রায াআগফ। ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ উক্ত বফতনফবৃদ্ধয াগধথক সুবফধা প্রদান কযায কাযগণ 
মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযীয প্রায বফতন তাায বনজ বেগরয বকান ধাগ না বভগর ব বক্ষগে াংবিষ্ট বেগরয 
বনম্নতয ধাগ বফতন বনধথাযণ কবযা াথথকযটুকু ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রগদ াআগফ মাা ০১- ০৭- ১৯৯৫ 
তাবযগখ ূণথ াঅবথথক সুবফধা প্রদাগনয ভ ভন্ব কবযগত াআগফ। 

ঙ) বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী এাআ বফতনফবৃদ্ধ প্রদাগনয ূগফথাআ বনজ বনজ বফতনগেগরয গফথাচ্চীভা ব াঁবছাগছন, 
তাাযা উক্ত বফতন বেগরয গফথাচ্চ বফতগনয উয বববত্ত কবযা উগযাবিবখত উব তাবযগখ াথথাৎ ০১- ০১-
১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক এফাং ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ ফাকী াগধথক বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা ফযবক্তগত বফতন বাগফ 
প্রায াআগফন। 

চ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক বফতনফবৃদ্ধ াায কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী তাায বনজ 
বফতনগেগরয গফথাচ্চীভা ব াঁবছা মান ফা গফথাচ্চীভা াবতিভ কগযন, তগফ বাআ বক্ষগে তাায বফতন 
গফথাচ্চীভা বনধথাযণ কবযগত াআগফ এফাং গফথাচ্চ ীভায উগযয বফতগনয াাংটুকু তাাগক ফযবক্তগত বফতন 
বাগফ প্রদান কবযগত াআগফ। 

ছ) বম কভথকতথা/ কভথচাযী ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ তাাগদয বনজ বনজ বফতন বেগরয গফথাচ্চ ীভা থাবকগফন, 
তাাযা উক্ত তাবযগখ াফবষ্ট াগধথক ফবধথত বফতগনয সুবফধা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায াআগফন। 

জ) বম কর গদয বফতন বনবদথষ্ট (Fixed) যবাগছ, বাআ কর বক্ষগে াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযীগণ উক্ত বনবদথষ্ট 
বফতগনয বববত্তগত এাআ াঅবথথক সুবফধা উব তাবযগখ এাআ াঅগদগয াঅতা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায 
াআগফন। 

ঝ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক বফতনফবৃদ্ধ াায কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী বনজ বফতন বেগরয 
গফথাচ্চীভা ব াঁবছা মান ফা গফথাচ্চীভা াবতিভ কগযন, তগফ বতবন ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬-
১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত বকান তাবযগখ প্রায াধাযণ ফাবলথক াআনবিগভন্ট (একবটয াবধক নগ) মথাযীবত ফযবক্তগত 
বফতন বাগফ প্রায াআগফন। 

ঞ) বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী ০১- ০১- ১৯৯৫  ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ াফয প্রস্তুবতভূরক ছুবটগত থাবকগফন 
তাাযা উগযাক্ত বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা রৄধুভাে বনন বনধথাযগণয বক্ষগে প্রায াআগফন। 
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ট) কর বননগবাগীগণ তাাগদয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ ‘নীট বনন’ এয উয ১০% াফয বাতা ফবৃদ্ধয 
সুবফধা প্রায াআগফন মাায াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং াফবষ্ট াগধথক ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রগদ 
াআগফ। 

ঠ) ান্য াঅগদগ মাাাআ থাকুক না বকন এাআ াঅগদগয ভাধযগভ বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা প্রদান কযায পগর বম কর 
কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন বনজ বনজ বেগরয গফথাচ্চীভা বনধথাবযত ায য বম াাং ফযবক্তগত বফতন বাগফ 
প্রগদ াআগফ, বাআ ফযবক্তগত বফতন ফাড়ী বাড়া বাতা, উৎফ বাতা/ উৎফ বফানা, বনন াআতযাবদ বনধথাযগণয 

বক্ষগে ভূর বফতন বাগফ গণয াআগফ। ানুরূবাগফ এাআ াঅগদ কামথকয ায ূগফথ মাাযা বনজ বনজ বফতনগেগর 
গফথাচ্চীভা ব াঁবছাগছন এফাং/ াথফা এাআ াঅগদগয ভাধযগভ বফতনফবৃদ্ধ প্রদান কযায পগর বম াাংটুকু ফযবক্তগত 
বফতন বাগফ াাআাগছন তাাগদয বক্ষগে ঐ ফযবক্তগত বফতন ভূর বফতন বাগফ গণয াআগফ এফাং তদানুাগয 

উগয ফবণথত াঅনুলবেক সুবফধাবদ াাআগফন। 
 

 

দবফয উবদ্দন াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 
(ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ) 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফতন ফৃবদ্ধ- ১/৯৫/০৯ তাবযখ: 
১৯- ০১- ১৯৯৫ াআাং 

০৬- ১০- ১৪০১ ফাাং 
 
বফল: াঅধা- যকাবয/ স্বাত্ত াবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফতন 

ফবৃদ্ধ প্রদান প্রাংগগ। 
 

যকায াঅধা- যকাবয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক/ াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা/ কভথচাযীগক তাাগদয 
৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয ১০% বফতনফবৃদ্ধ প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন। উক্ত বফতনফবৃদ্ধয 
সুবফধা বনম্ন বরবখতবাগফ প্রগদ াআগফ: 

ক) কর কভথকতথা/ কভথচাযীয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয উয বববত্ত কবযা ১০% বফতনফবৃদ্ধ প্রগদ 
াআগফ। 

খ) উক্ত ১০% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধায াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত এফাং ূণথ াঅবথথক সুবফধা ০১- ০৭- ১৯৯৫ 
তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

গ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ফাবলথক বফতনফৃবদ্ধ তাবযখ 
থাবকগর উা তাাযা মথাযীবত প্রায াআগফন। 

ঘ) ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ভূর বফতগনয উগয বম ১০% বফতন ফবৃদ্ধ ঘবটগফ তাা মবদ বকান 
কভথকতথা/ কভথচাযীয বনজ বনজ বফতনগেগরয বকান ধাগয ভান , তাা াআগর ০১- ০১ ১৯৯৫ তাবযগখ ঐ 
ধাগাআ তাায বফতন বনধথাযণ কবযগত াআগফ। াঅয মবদ ধাগ না বভগর তাা াআগর যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন 
বনধথাযণ কবযগত াআগফ। াতাঃয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতন এফাং ১০% ফবৃদ্ধ  ধাগয সুবফধা ০১-
০১- ১৯৯৫ তাবযগখ বনধথাবযত বফতগনয াথথগকযয াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং ূণথ াঅবথথক সুবফধা ০১-
০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রায াআগফ। ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ উক্ত বফতনফবৃদ্ধয াগধথক সুবফধা প্রদান কযায কাযগণ 
মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযীয প্রায বফতন তাায বনজ বেগরয বকান ধাগ না বভগর ব বক্ষগে াংবিষ্ট বেগরয 
বনম্নতয ধাগ বফতন বনধথাযণ কবযা াথথকযটুকু ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রগদ াআগফ মাা ০১- ০৭- ১৯৯৫ 
তাবযগখ ূণথ াঅবথথক সুবফধা প্রদাগনয ভ ভন্ব কবযগত াআগফ। 

ঙ) বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী এাআ বফতনফৃবদ্ধ প্রদাগনয ূগফথাআ বনজ বনজ বফতন বেগরয গফথাচ্চীভা ব াঁবছাগছন, 
তাাযা উক্ত বফতন বেগরয গফথাচ্চ বফতগনয উয বববত্ত কবযা উগযাবিবখত উব তাবযগখ াথথাৎ ০১- ০১-
১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক এফাং ০১০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ ফাকী াগধথক বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায 
াআগফন। 

চ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক বফতনফবৃদ্ধ াায কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী তাায বনজ 
বফতনগেগরয গফথাচ্চীভা ব াঁবছা মান ফা গফথাচ্চীভা াবতিভ কগযন, তগফ বাআ বক্ষগে তাায বফতন 
গফথাচ্চীভা বনধথাযণ কবযগত াআগফ এফাং গফথাচ্চীভায উগযয বফতগনয াাংটুকু তাাগক ফযবক্তগত বফতন 
বাগফ প্রদান কবযগত াআগফ। 

ছ) বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ তাাগদয বনজ বনজ বফতন বেগরয গফথাচ্চীভা থাবকগফন, 
তাাযা উক্ত তাবযগখ াফবষ্ট াগধথক ফবধথত বফতগনয সুবফধা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায াআগফন। 

জ) বম কর গদয বফতন বনবদ্দথষ্ট (Fixed) যবাগছ, বাআ কর বক্ষগে াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযীগণ উক্ত বনবদ্দথষ্ট 
বফতগনয বববত্তগত এাআ াঅবথথক সুবফধা উব তাবযগখ এাআ াঅগদগয াঅতা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায 
াআগফন। 

ঝ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এাআ বফতনফবৃদ্ধ াায কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী বনজ বনজ বফতনগেগরয 
গফথাচ্চীভা ব াঁবছা মান ফা গফথাচ্চীভা াবতিভ কগযন, তগফ বতবন ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬-
১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত বকান তাবযগখ প্রায াধাযণ ফাবলথক াআনবিগভন্ট (একবটয াবধক নগ) মথাযীবত ফযবক্তগত 
বফতন বাগফ প্রায াআগফন। 

ঞ) বম কর কভথকতথ/কভথচাযী ০১- ০১- ১৯৯৫  ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ াফয প্রস্তুবতভূরক ছুবটগত থাবকগফন 
তাাযা উগযাক্ত বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা রৄধুভাে বনন বনধথাযগণয বক্ষগে প্রায াআগফন। 
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ট) কর বননগবাগীগণ তাাগদয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ ‘নীট বনন’ (গম বক্ষগে প্রগমাজয) এয উয ১০% 
াফয বাতা ফবৃদ্ধ সুবফধা প্রায াআগফন মাায াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং াফবষ্ট াগধথক ০১- ০৭-
১৯৯৫ তাবযগখ প্রগদ াআগফ। 

ঠ) ান্য াঅগদগ মাাাআ থাকুক না বকন এাআ াঅগদগয ভাধযগভ বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা প্রদান কযায পগর বম কর 
কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন বনজ বনজ বেগরয গফথাচ্চীভা বনধথাবযত ায য বম াাং ফযবক্তগত বফতন বাগফ 
প্রগদ াআগফ, বাআ ফযবক্তগত বফতন  ফাড়ী বাড়া বাতা, উৎফ বাতা/উৎফ বফানা, বনন াআতযাবদ বনধথাযগণয 
বক্ষগে ভূরগফতন বাগফ গণয াআগফ। ানুরূবাগফ এাআ াঅগদ কামথকয ায ূগফথ মাাযা বনজ বনজ বফতনগেগর 
গফথাচ্চীভা ব াঁবছাগছন এফাং/ াথফা এাআ াঅগদগয ভাধযগভ বফতনফবৃদ্ধ প্রদান কযায পগর বম াাংটুকু ফযবক্তগত 
বফতন বাগফ াাআাগছন তাাগদয বক্ষগে ঐ ফযবক্তগত বফতন ভূর বফতন বাগফ গণয াআগফ এফাং তদানু াগয 
উগয ফবণথত াঅনুবেক সুবফধাবদ াাআগফন। 

 

 

দবফয উবদ্দন াঅগভদ 
মুগ্ম- বচফ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 
(ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ) 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪(াাং- ২)/৩১ তাবযখ: 
২৫- ০২- ১৯৯৫ াআাং 
১৩- ১১- ১৪০১ ফাাং 

 

বফল: যকাবয/ াঅধা- যকাবয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা/ 
কভথচাযীগদয বফতনফবৃদ্ধ প্রদান প্রাংগগ। 

 
 উগযাক্ত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ াআগত ২৯- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয স্মাযক নাং- াভ/ 
াবফ (ফাস্ত- ১)/ বফবফধ- ১৭/ ৯৪/ ১৮০, ১৯- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখয স্মাযক নাং-াভ/ াবফ/ (ফাস্ত- ১) বফতনফবৃদ্ধ- ১/ ৯৫/ 
০৯ এফাং স্ত্র ফাবনীয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয জন্য প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার াআগত ৩১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখয স্মাযক নাং 
ব- ৯/ ৯১ বড- ১৯/ াাং- ২/ ২০ জাবয কবযফায য াবডট াবপ বফববন্ন াবপ/ াংস্থা/ ফযবক্ত কবত প্রশ্ন উত্থান 
কবযা বাআগুবরয উগয ফযাখযা প্রদাগনয জন্য ানুগযাধ জানাাআাগছন। বফস্তাবযত মথাগরাচনায য যকাগযয বদ্ধান্ত 
বভাতাগফক বনম্ন ফবণথত উত্তয প্রদান কযা াআর: 
 

১। প্রশ্ন: মাাযা ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ এর.ব.াঅয, এ বছগরন বকন্তু ১- ১- ১৯৯৫ তবযগখ াফয িণ 
কবযাগছন, তাাঁাযা এাআ ১০% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা বকবাগফ প্রায াআগফন ? 

 উত্তয:  বমগতু াংবিষ্ট বক্ষগে তাাঁাগদয ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ বফতন বনধথাযগণয বকান সুগমাগ নাাআ, বগতু তাাঁাযা 
১০% বফতন ফবৃদ্ধয সুবফধা প্রায াআগফন না। তগফ ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ ভূর বফতগনয উয বনন 
বনধথাযগণয য বননগবাগীগদয ন্যা ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ নীট বনগনয উয ১০% ফবৃদ্ধয সুবফধা 
প্রায াআগফন, মাায াগধথক ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং ফাকী াগধথক ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রায াআগফন।  

২।  প্রশ্ন: ১- ১- ৯৫ তাবযগখ ১০% বফতনফবৃদ্ধয বযগপ্রবক্ষগত ফাড়ী বাড়া বাতা বকবাগফ বনধথাযণ/কতথন কযা াআগফ?  

 উত্তয:  ১- ১- ৯৫ তাবযগখ ১০% বফতনফবৃদ্ধয কাযগণ প্রায ভূর বফতন  ফযবক্তগত বফতগনয উয প্রচবরত বনভ 
ানুমাী ফাড়ী বাড়া বাতা প্রায াআগফন এফাং একাআ বনগভ ফাড়ী বাড়া কতথন কযা াআগফ। 

৩। প্রশ্ন: ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত গদান্নবত/টাাআভ- বের/বগরকন বিড ফা ান্য 
বকান কাযগণ বফতনগেগরয বযফতথন াআগর বকবাগফ বফতন বনধথাযণ কযা াআগফ?  

 উত্তয:  ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত গদান্নবত/টাাআভ- বের/বগরকন বিড ফা ান্য 
বকান কাযগণ বেগরয বযফতথন াআগর উচ্চতয বের প্রায ায তাবযগখ তাায বফতন ১- ১- ১৯৯৫ 
তাবযখ াআগত প্রায ভূর বফতগনয বববত্তগত প্রচবরত বনভ ানুমাী বনধথাযণ কবযগত াআগফ। উক্ত তাবযগখ 
তাাগদয বফতগনয াগথ ফযবক্তগত বফতন থাবকগর উা ফযবক্তগত বফতন বাগফাআ ফার থাবকগফ এফাং ১-
৭- ১৯৯৫ তাবযগখ তাায ভূর বফতন+ফযবক্তগত বফতন+৫% বাগ ফবধথত বফতগনয ভবষ্টয বববত্তগত 
গদান্নবত/ টাাআভ- বের/ বগরকন বিড বেগরয যফতথী ধাগ তাায বফতন বনধথাবযত াআগফ।  

৪। প্রশ্ন: ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত নূতন বনগাগকৃত কভথকতথা/ কভথচাযীফনৃ্দ এাআ বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা প্রায াআগফন 
বকনা? াআগর, বকবাগফ প্রায াআগফন।  

 উত্তয:  ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত নূতন বনগাগকৃত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ চাকুযীগত 
বমাগদাগনয তাবযগখ ভূর বফতগনয ১০% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা াংবিষ্ট াঅগদগ ফবণথত বনভানু মাী প্রায 
াআগফন। মাাযা ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত নূতনবাগফ বনগাগপ্রাপ্ত াআগফন তাাযা চাকুযীগত বমাগদাগনয 

তাবযগখ ১০% বফতনফবৃদ্ধ সুবফধা যফতথী ধাগভত প্রায াআগফন।  

৫। প্রশ্ন: ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতন+১০% ফবধথত বফতগনয ভবষ্ট মবদ স্ব- স্ব বফতনগেগরয গফথাচ্চীভা 
াবতিভ কগয বাআ বক্ষগে বফতন বকবাগফ বনধথাযণ কযা াআগফ?  

 উত্তয:  ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ বফতন বনধথাযগণয বক্ষগে ভূর বফতন+১০% ফবধথত বফতগনয াঅবথথক সুবফধায ভবষ্ট 
মবদ স্ব- স্ব বফতন বেগরয গফথাচ্চীভা াবতিভ কগয, বাআ বক্ষগে যফতথী ধা প্রদান কযা মাাআগফ না। 
বকননা এাআরূ বক্ষগে যফতথী ধা প্রদাগনয সুগমাগ নাাআ। তাাঁাযা ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয 
উয ১০% ফবধথত বফতগনয সুবফধায াগধথক ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং ফাকী াগধথক ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযগখ 
ভূর বফতগনয াগথ প্রায াআগফন। ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ উক্ত বফতনফবৃদ্ধয াগধথক সুবফধা প্রদান কযায 
কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযীয প্রায বফতন তাাঁায বনজ বেগরয বকান ধাগ না বভগর বাআ বক্ষগে 
াংবিষ্ট বেগরয বনম্নতয ধাগ বফতন বনধথাযণ কবযা াথথকযটুকু ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রগদ াআগফ। ১-
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৭- ১৯৯৫ তাবযগখ ূণথ াঅবথথক সুবফধা প্রদাগনয ভ স্ব- স্ব বফতন বেগরয গফথাচ্চ ধাগ বফতন বনধথাযণ 
কবযা াফবষ্ট াাং ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রগদ াআগফ।  

৬। প্রশ্ন: ২- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত মাাযা াফয িণ কবযগফন তাাঁাগদয বক্ষগে 
ফবধথত বফতগনয সুবফধা বকবাগফ প্রদান কযা াআগফ?  

 উত্তয:  াফয প্রস্তুবত ছুবট থাকা াফস্থা ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভগধয ফবধথত বফতন প্রায াআগর উক্ত ফবধথত 
বফতগনয সুবফধাগভত ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয প্রায বফতগনয উয ান্যান্যগদয ভত ১- ১- ১৯৯৫ 
তাবযগখ তাাঁাগদয বফতন বনধথাবযত াআগফ। ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রায ৫% ফবধথত বফতগনয সুবফধাগভত 

াফয িগণয তাবযগখ তাাঁাগদয বনন বনধথাযণ কযা াআগফ। ২- ১- ১৯৯৫ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ মথন্ত 
াফয িগণয ূগফথ বকান ফাবলথক ফবধথত বফতন প্রায াআগর তাা বনন-  বনধথাযগণয বক্ষগে গণয 
াআগফ। ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত বনন ববাগীগদয ন্যা বতবন নীট বনগনয ৫% াঅবথথক সুবফধা 
বনগনয াগথ প্রায াআগফন।  

৭। প্রশ্ন: াফয িগণয য চুবক্তবববত্তক বনগাবজত কভথকতথা/ কভথচাযীফৃন্দ ১০% াগয বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা প্রায 
াআগফন বকনা?  

 উত্তয:  জাতী বফতন বেগরয াভত্মথবকু্ত গদ চুবক্তবববত্তক বনগাবজত াফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফতন 
বনগাবজত গদয বফতগনয বববত্তগত বনধথাবযত াআগফ এফাং তদানু াগয ধাযণাগত ি বনন উক্ত বফতন 
াআগত মথাবনগভ ফাদ মাাআগফ। ান্যবদগক বতবন নীট বনগনয ফবধথত সুবফধা মথাবনগভ প্রায াআগফন।  

৮। প্রশ্ন: যকাবয/ াঅধা- যকাবয প্রবতষ্ঠাগন চুবক্তবববত্তক বনগাবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ এাআ বফতনফৃবদ্ধয 
সুবফধাপ্রায াআগফন বক- না? াআগর, বকবাগফ প্রায াআগফন?  

 উত্তয:  স্ব- বফতগনয চাকুযীযত াফস্থা চুবক্তবববত্তক বনগাবজত থাবকগর তাাযা মথাবনগভ ফবধথত বফতগনয 
সুবফধাপ্রায াআগফন।  

৯। প্রশ্ন: ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ মাাযা চাকুযী াআগত াভবকবাগফ কভথচুযত াঅগছন তাাঁাযা ফবধথত বফতগনয 
সুবফধাপ্রায াআগফন বক না?  

 উত্তয:  াভবকবাগফ কভথচুযবতয াঅগগয বদগনয ভূর বফতগনয উয বববত্ত কবযা ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ বনভানুমাী 
বফতন বনধথাযণ কবযগত াআগফ। বনধথাবযত ভূর বফতগনয মথাবনগভ ৫০% বখাযগাল বাতা প্রায াআগফন।  

১০। প্রশ্ন: ১০% বফতনফবৃদ্ধয কাযগণ ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ াথফা ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ 
তাবযগখয ভগধয ফবধথত বফতন প্রায থাবকগর এফাং ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযগখ বফতন বনধথাযগণয বক্ষগে 
দক্ষতাীভায ধা থাবকগর বাআ বক্ষগে বকবাগফ বফতন বনধথাযণ কযা াআগফ?  

 উত্তয:  এাআরূ বক্ষগে াবস্তভূরক বকান ফযফস্থা না থাবকগর াঅনা-  াঅবন দক্ষতাীভা াবতিান্ত াআগফ। তগফ 
মাাগদয বক্ষগে বফবাগী ভাভরা ফা ান্য বকান কাযগণ ফাবলথক ফবধথত বফতন/দক্ষতাীভা াবতিভ কযায 
বফল স্থবগত যবাগছ, তাাযা এাআ ফবধথত বফতগনয াঅবথথক সুবফধা ভূর বফতগনয বত ফযবক্তগত বফতন 
বাগফ প্রায াআগফন। যফতথীগত াংবিষ্ট বক্ষগে বদ্ধান্ত ানুমাী প্রচবরত বফবধ- বফধান বভাতাগফক কামথিভ 

িণ কযা াআগফ।  

১১। প্রশ্ন: মাাযা consolidated বফতন প্রায ন (ভন্ত্রী, প্রবতভন্ত্রী এফাং উ- ভন্ত্রীয ফযবক্তগত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ) 
তাাযা এাআ বফতনফৃবদ্ধয সুবফধা প্রায াআগফন বক না?  

 উত্তয:  ভন্ত্রী, প্রবতভন্ত্রী এফাং উ- ভন্ত্রীয ফযবক্তগত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ভগধয মাাঁাযা কনবরগডগটড বফতন প্রাপ্ত 
ন তাাঁাযা বনগাবজত গদয বনধথাবযত বফতন বেগরয প্রাযবম্বক ভূর বফতগনয উগয ফবণথত াঅগদগয াঅবথথক 
সুবফধা মথাবনগভ প্রায াআগফন।  

 

 

 

দবফয উবদ্দন াঅগভদ 
মুগ্ম- বচফ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ। 
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নাং াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪ (াাং- ২)/৩১(৩০০০) তাবযখ: 
২৫- ০২- ১৯৯৫ াআাং 
১৩- ১১- ১৪০১ ফাাং 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িণ কবযফায জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা াআর: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 
২। াথথ বচফ, াথথ বফবাগ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৫। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ –––––––––––––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। (তাায 
াঅতাবকু্ত কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউজ, ৪৩, কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৮। কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআন্যান্স (প্রাক্তন এভ,এ,বজ), বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

 (তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

৯। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
 (তাাঁায াধীনস্থ াবপভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

১০। বফবাগী কবভনায–––– বফবাগ (তাাঁায াধীনস্থ কর দপ্তগয াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
াআর)। 

১১। কর স্ব- াবত/ যাষ্ট্রাত্ত প্রবতষ্ঠাগনয প্রধানগণ। 

১২। ফযফস্থানা বযচারক, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  কর যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান। 

১৩। বজরা প্রাক (কর বজরা) (তাাঁায াধীনস্থ াবপভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

১৪। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (ূফথ) ব, াঅয, বফ, বফন, চট্টিাভ। 

১৫। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (বিভ) যাজাী। 

১৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 

১৭। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৮। বযচারক, বযরগ াবডট, ব,াঅয,বফ, বফন, চট্টিাভ। 

১৯। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

২০। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক, তায  রৃযারানী, ঢাকা। 

২১। থানা বনফথাী কভথকতথা, (কর থানা)। 

২২। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,––––––––––(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

২৩। বজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা, (কর বজরা)। 

২৪। থানা বাফযক্ষণ কভথকতথা, (কর থানা)। 

২৫। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২৬। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

২৭। গাডথ নবথ/ াংকরন/ াবপ কব। 

 

 

বভাাঃ পারুক বকদায 

ববনয কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

(ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ) 
ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪(াাং- ১)/২০১ তাবযখ: 
৩০- ০৯- ১৯৯৫ াআাং 
১৫- ০৬- ১৪০২ ফাাং 

 
‘াবপ াঅগদ’ 

 

বফল: যকাবয/ াধা- যকাবয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয বম ভস্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযী ০১- ০১- ৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬- ৯৫ তাবযখ এফাং তৎযফতথী ভগ গদান্নবত াাআগফন ফা 
নতনু বনগাগ প্রাপ্ত াআগফন তাাগদযগক ভূর বফতগনয উয ১০% বফতন ফবৃদ্ধয সুবফধা প্রদান প্রাংগগ। 

 

 
ূে:  ফাাংরাগদ যকাবয কভথকবভন বচফারগয স্মাযক নাং ফাকক/প্রা- ১/বফাঃ বাাঃ-  ১৫/৯৫/২৮২০- তাবযখ 

০২- ০২- ১৯৯৫। 

 বাফ ভা- বনন্ত্রগকয কামথারগয স্মাযক নাং ববজএ/প্রা- ৭/এপ- ৮১৬/১৩৪০, তাবযখ-  ১৮- ০৬- ১৯৯৫। 
 

 উগযাক্ত বফলগ এফাং ূগে াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং াভ/ াবফ (ফাস্ত- ১)/ বফবফধ- ১৭/ ৯৪ (াাং২)/ ৩১, তাবযখ 
২৫- ০২- ১৯৯৫ এয ৩  ৪ নাং প্রশ্ন  উত্তগযয প্রবত দৃবষ্ট াঅকলথণূফথক ুনযা স্ধবষ্টকযণ কযা মাাআগতগছ বম, ০১-
০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬- ১৯৯৫ তাবযখ এফাং তদযফতথী ভগ বম ভস্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ গদান্নবত 
াাআাগছন/ াাআগফন, তাাঁাগদয বফতন মবদ বেগরয ফথ বনম্ন ধাগ বনধথাবযত , তাা াআগর তাাযা প্রচবরত বনভ 
ানুমাী ৩০- ০৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত বফতন বনধথাযণী সুবফধা ৫% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা এফাং ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযখ 
াআগত ১০% বফতন ফবৃদ্ধয সুবফধা প্রায াআগফন। একজন নফ বনগাগপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন তাায চাকুযীগত 

বমাগদাগনয তাবযগখ একাআবাগফ বনধথাবযত াআগফ বফধা একাআ বেগর/ গদ গদান্নবতপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযী 
নফবনগাগপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীয চাাআগত কভ বফতন াাআগফন না। 
 

২। াঅয উগিখয বম, ১০% বফতনফবৃদ্ধ কযায পগর প্রবতবট বফতন বেগরয বনম্নতভ ধাগ ১০% বফতন বমাগকযতাঃ 
এতদাংিান্ত াঅগদগয বফধান ানুমাী বম ধা বনধথাবযত াআগফ উাাআ াআগফ ঐ বেগরয বনম্নতভ ধা। 

 

 

বভাাঃ পারুক বকদায 
ববনয কাবয বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১১/৯৮/১৩৪(২০০০) তাবযখ: 
১৮/০২/১৪০৬ 

০১/০৬/১৯৯৯ 

প্র্ঞপান 

ফাাংরাগদ বচফারগয প্রাবনক কভথকতথা এফাং ফযবক্তগত কভথকতথা দ াথথাৎ াগফক বফবএ (বচফার) 
কযাডাগযয কাযী বচগফয বপডায দভূগয বফতন বের, ১৯৯৭ াগরয ২৫৫০- ৫৫০৫/-  টাকা (১১নাং বের) 
াআগত ১৯৯৭ াগরয ৩৪০০- ৬৬২৫/-  টাকায (১০নাং বের) বেগর উন্নীত কযা াআর। 

 

২। এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ াআগত াআা কামথকয াআগফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ াসুগজাা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ) 

 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১১/৯৮/১৩৪(২০০০) তাবযখ: 
১৮/০২/১৪০৬ 

০১/০৬/১৯৯৯ 
 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রবযত াআরাঃ 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ ...................................... (ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

৪। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯, ীদ বদ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা- ১০০০। 

৫। উ- বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্ণার, ঢাকা বফ্ঞপবপ্তবট ফাাংরাগদ বগগজগট প্রকা কবযা প্রকাবত বগগজগটয 
১০০ (একত) কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৬। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান  প্রবফবধ/ফাগজট/ফয বনন্ত্রণ ানুবফবাগভূগয কর কভথকতথা। 

৭। াবপ কব/াংকরন/গাডথ নবথ। 
 

বভাাঃ াআউসুপ 

ববনয কাযী বচফ 
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ফাাংরাগদ  বগগজট 

 

াবতবযক্ত াংখযা 
কতৃথক্ষ কতৃথক প্রকাবত 

 

ভেরফায, বগেম্বয ৪, ২০০১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

াঅগদ 
 

তাবযখ, ৬াআ াঅগষ্ট, ২০০১াআাং 
 

বফল: বফবএ (রৄম্পদ) কযাডাগযয বজরা রৄম্পদ কভথকতথা গদয ভভাগনয যস্ধয ফদরীগমাগয বফবন্ন 
দনাগভয কযাডাযগদয বফতন বের, বফবএ (গযরগ: প্রগক র) কযাডাগযয বফবাগী প্রগক রী/ বনফথাী 
প্রগক রী দগুগরায ভভাগনয াযস্ধবযক ফদরীগমাগয বফববন্ন দনাগভয কযাডাযগদয এফাং বফবএ 
(গযরগ: বযফন  ফাবণবজযক) কযাডাগযয বফবাগী রান্সগাগটথন/ কভাবথার াবপায দগুগরায 
ভভাগনয াযস্ধবযক ফদবরগমাগয বফববন্ন দনাগভয কযাডায গদয বফতন বের ৭২০০-১০৮৪০×(৯৭) টাকা 
(৬ষ্ঠ বিড) বথগক ৯৫০০-১২১০০-(৯৭) (৫ভ বিড) টাকা উন্নীতকযণ। 

 

নাং াভ/াবফ (ফাস্তাঃ-১)/বফবফধ-১৮/৯৯/১৬০―যকায াথথ বফবাগগয ২-১১-১৯৯৫ তাবযগখয াভ/াবফ (ফাস্তাঃ-

১)/বফবফধ-২৫/ ৯৩/ ২১৮ নাং স্মাযক মথাগরাচনাূফথক The Services (Re-organization and Conditions) Act, 

1975 (XXXII of 1975)- এয section 5 এ প্রদত্ত ক্ষভতাফগর বনম্নফবণথত কযাডাযবকু্ত দভূগয বফতন-বের জাতী 
বফতন-বের াঅগদ, ১৯৯৭ ানুমাী বনম্নবরবখতবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছন: 

িবভক 
নাং 

কযাডাগযয নাভ গদয নাভ ফতথভান 
জাতী 

বফতন বের, 
১৯৯৭ 

ুনাঃবনধথাবয
ত জাতী 

বফতন বের, 
১৯৯৭ 

১। বফবএ (রৄম্পদ) 
কযাডাগযয বজরা রৄ-

ম্পদ কভথকতথা গদয 
(উন্নীতকযগণয ূগফথয) 
ভভাগনয যস্ধয 
ফদরীগমাগয বফববন্ন দ। 

কাযী বযচারক/ বাঃ াগবন্টবপক াবপায/ কাযী াধযাক/ 
বাল্ট্রী বনউবরবনষ্ট/ বাল্ট্রী বজগনবটবনষ্ট/ বডবুট বকউগযটয, 
বচবড়াখানা/ ববগটবযনাযী াবপায/ রাাআবষ্টক ষ্টযাবটবটকযার 
াবপায/ াধযক্ষ এরবটাঅাআ/ বডাআযী াআগকানবভষ্ট/ বডাআযী াবপায/ 
পাভথ সুাবযনগটনগডন্ট/ বাল্ট্রী এসগটনন াবপায/ ফাায 
াবপায। 

টাাঃ 
৭২০০–
১০,৮৪০ 

টাাঃ 
৯৫০০–
১২,১০০ 

২। বফবএ (গযরগ: 
প্রগক র) কযাডাগযয 
বফবাগী প্রগক বর/ 
বনফথাী প্রগক রী 
দগুগরায 
(উন্নীতকযগণয ূগফথয) 
ভভাগনয াযস্ধবযক 
ফদরীগমাগয বফববন্ন দ। 

বববর াআবঞ্জবনাবযাং বফবাগ: 
বতু প্রগক রী/ বএটবডবজ/ রযাক যফযা কভথকতথা/ বডবুট 
ডাাআগযক্টয (াআবঞ্জবনাবযাং)/ ববনয বরবনাং াবপায (াআবঞ্জবনাবযাং) 
বভকাবনকযার বফবাগ: 
বফবাগী মাবন্ত্রক প্রগক রী/ মাবন্ত্রক প্রগক বর/ াকথ ভযাগনজায/ 
বপ্রাডাকন াআবঞ্জবনাবযাং/ বভবযন সুবযনগটনগডন্ট/ ববনয বরবনাং 
কভথকতথা (মাবন্ত্রক)/ বডবুট ডাাআগযক্টয (গভকাবনকযার) 
াংগকত  বটবরগমাগাগমাগ বফবাগ: 
বফবাগী াংগকত  বটবরগমাগাগ প্রগক বর/ বজরা াাংগকত 
প্রগক রী/ বডবুট ডাাআগযক্টয (বগন্যার এণ্ড বটবরকভ)/ 
বটবরগমাগাগমাগ প্রগক রী। 

যঞ্জাভ বফবাগ: 
বজরা যঞ্জাভ বনন্ত্রক/ বডবুট ডাাআগযক্টয (াংি) 
বফরৃযৎ বফবাগ: 
বফবাগী বফরৃযৎ প্রগক রী/ বজরা বফরৃযৎ প্রগক রী 

টাাঃ 
৭২০০–
১০,৮৪০ 

টাাঃ 
৯৫০০–
১২,১০০ 
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িবভক 
নাং 

কযাডাগযয নাভ গদয নাভ ফতথভান 
জাতী 

বফতন বের, 
১৯৯৭ 

ুনাঃবনধথাবয
ত জাতী 

বফতন বের, 
১৯৯৭ 

৩। বফবএ (গযরগ: 
বযফন  ফাবণবজযক) 

বডবুট চীপ াাগযবটাং সুাবযনগটনগডন্ট/ বডবুট চীপ কভাবথার 

ভযাগনজায (গযাআট এণ্ড বডগবরগভন্ট)/ বুবট চীপ কভাবথার 
ভযাগনজায (গোআভ)/ ববনয বরবনাং াবপায (রাবপক)/ বডবুট 
ডাাআগযক্টয (ফ্লাআট ভাগকথবটাং বর)/ বফবাগী রাবপক সুাবযনগটনগডন্ট/ 
বডবুট ডাাআগযক্টয (রাবপক রান্সগাগটথন)/ বডবুট ডাাআগযক্টয (রাবপক 
কভাবথার)/ বডবুট ডাাআগযক্টয (বডাবব্লউবএ)। 

টাাঃ 
৭২০০–
১০,৮৪০ 

টাাঃ 
৯৫০০–
১২,১০০ 

 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ)। 
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(একাআ নম্বয  তাবযগখ জাবযকৃত স্মাযক গেয স্থারাবববলক্ত) 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ৫ 

নাং- াভ/াবফ/বফবধ- ৫/বফবন- ১০/৯৯/২৫ তাবযখ: 
১০/০৩/২০০২ বিাঃ 

২৬/১১/১৪০৮ ফাং 
 

বফল: গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বফতন বাতা প্রদান প্রগে। 

 

রক্ষয কযা বগাগছ বম, বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াংস্থা কতৃথক গদান্নবত প্রদান  দস্থাগনয প্রচবরত বফবধ-
বফধান াগনক বক্ষগে ানুযণ না কবযা বকান বকান কভথকতথাগক গদান্নবত বদা যাবয বপ্রলগণ বনগাগ কযা । 
এভনবক, বকান বকান বপ্রলণযত কভথকতথাগক গদান্নবত বদা বপ্রলগণাআ দস্থান কযা । াঅফায াগনক বক্ষগে 
বতূাগক্ষবাগফ কামথকয কবযা গদান্নবতয াঅগদ জাবয কযা । এাআ কর বক্ষগে গদান্নবতয াঅগদ বভাতাগফক 
গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বমাগদাগনয সুগমাগ না থাকা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বফতন বনধথাযণ  প্রদাগন জবটরতা ৃবষ্ট । উক্ত 
জবটরতা বনযনকগল্প বদ্ধান্ত িণ কযা াআাগছ: 

ক) রৄন্যগদয বফযীগত গদান্নবত বদগত াআগফ এফাং গদান্নবত প্রদাগনয বক্ষগে প্রাবনক ভন্ত্রণার প্রচবরত 
বফবধ- বফধানভূ মথামথবাগফ ানুযণ কবযগফ। 

খ) বপ্রলগণ কভথযত কভথকতথা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বমাগদান ফযতীত গদান্নবত কামথকয াআগফ না। গদান্নবতপ্রাপ্ত 
গদ বমাগদাগনয তাবযখ াআগত ঐ গদয বফতনগেগর বফতন বনধথাযণ কবযগত াআগফ। তগফ, বপ্রলণ ফযতীত 
ান্যান্য কভথকতথাগদয বতূাগক্ষ গদান্নবত প্রদাগনয বক্ষগে গদান্নবত কামথকয কযায তাবযখ াআগত 
গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বফতন বনধথাবযত াআগফ। বকন্তু উক্ত গদ বমাগদাগনয তাবযগখয ূগফথয বকান ফগকা প্রগদ 
াআগফ না। 

গ) বপ্রলগণ কভথযত কভথকতথাগক দস্থান কযায বক্ষগে নতুন বপ্রলণ গদ বমাগদাগনয ূগফথ গদান্নবতপ্রাপ্ত ভূর গদ 
বমাগদান কবযগত াআগফ নতুফা গদান্নবত কামথকয াআগফ না। বকান কভথকতথা বপ্রলণযত াফস্থা গদান্নবত 
াাআা যাবয একাআ বপ্রলণ গদ াথফা ায একবট বপ্রলণ গদ বমাগদান কবযগত াবযগফন না। বপ্রলগণ 
থাকাকাগর বফতন বাতা প্রদান কযা  ভূর গদয বফতন বাতায বববত্তগত বফধা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বফতন 
বাতা াাআগত াআগর প্রথগভ ভূর গদ বমাগদান কবযা াআায য বপ্রলগণয গদ বমাগদান কবযগত াআগফ। ভূর 
গদ বমাগদাগনয তাবযখ াআগত াংবিষ্ট কভথকতথা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বফতন বের প্রায াআগফন। 

 

 

এ,গক,এভ াবরউর ক 

ববনয কাযী বচফ 

াথথ বফবাগ 

বফতযণ: 
১। বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেফবন, ঢাকা। 

৪। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯, ীদ বদ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা। 

৫। বচফ ...................................... ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর), াধীনস্থ দপ্তয/াংস্থাগক াফবত কযায জন্য 
ানুগযাধ কযা াআর। 

৫। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৬। ববজবডএপ বগুনফাবগচা, ঢাকা 
৭। াবপ কব/গাডথ নবথ। 
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www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩ তাবযখ: ২৫/১১/২০১০ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয ‘াাঁট- ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয বফতনগের নুাঃ বনধথাযণ। 

 

বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগয ‘াাঁট- ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ 
গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ:- 

াবপগয নাভ গদয নাভ বফদযভান বফতনগের, ২০০৯ নুাঃবনধথাযণকতৃ বফতনগের, ২০০৯ 

ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ 

াাঁট ভু্াক্ষবযক 
কাভ কবম্পউটায 

াাগযটয 

টাাঃ ৫২০০- ১১২৩৫ (১৪নাং বিড) 
টাাঃ ৫৫০০- ১২০৯৫ (১৩নাং বিড) 

(বাঃ বিাঃ) 

টাাঃ ৫৫০০- ১২০৯৫ (১৩নাং বিড) 
টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ (১১নাং বিড) 

(বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ াগগক্ষ) 

২। াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা উবিবখত বক্ষাগত বমাগযতা  াবব্ঞপতা থাকা াগগক্ষ াংবিষ্ট কভথচাযীগণ এ 
ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের প্রায গফন। 

৩। াআা াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ (কর)। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ (কর)। 
৭। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

৮। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৯। ববনয কাযী বচফ, ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

১০। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 

http://www.mof.gov.bd/
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নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৮.২০১০- ৩৭৬ তাবযখ: ২৮/১১/২০১০ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারাধীন প্রাথবভক বক্ষা াবধদপ্তগযয ‘বজরা প্রাথবভক বক্ষা াবপায/ ববটাঅাআ 
সুাবযনগটনগডন্ট’ গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায ‘বজরা প্রাথবভক বক্ষা াবপায/ ববটাঅাআ সুাবযনগটনগডন্ট’ গদয 
বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ:-  

 

গদয নাভ বফদযভান বফতনগের, ২০০৯ 
নুাঃবনধথাযণকতৃ 

বফতনগের, ২০০৯ 

বজরা প্রাথবভক বক্ষা াবপায/ 
ববটাঅাআ সুাবযনগটনগডন্ট 

টাাঃ ১৫০০০- ২৬২০০ 

(৭নাং বের) 
টাাঃ ১৮৫০০- ২৯৭০০ 

(৬নাং বের) 

২। বজরা প্রাথবভক বক্ষা াবপায, ববটাঅাআ- এয সুাবযনগটনগডন্ট দ এফাং কাযী বযচারক দ যস্ধয 
ফদরীগমাগয দ বগগফ বনগাগ বফবধভারা াংগাধন াগগক্ষ এ নুাঃবনধথাবযত বফতনগের কামথকয গফ। 

৩। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগেগর াংবিষ্ট কভথকতথাগণ রৄধুভাে বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত াঅগদ জাবযয তাবযগখয 
ূগফথয বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত 
কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৩। বচফ, প্রাথবভক  গণ বক্ষা ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবুক্ত কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 

র। 

৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রাথবভক  গণ বক্ষা ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৭। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

৮। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৯। ববনয কাযী বচফ, ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

১০। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
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www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.৪৪.০১৭.২০১০- ৩৭৭ তাবযখ: ২৯/১১/২০১০ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: ভাদক ্ফয বনন্ত্রণ াবধদপ্তগযয ‘উ- বযদথক, কাযী উ- বযদথক এফাং বাী’গদয বফতনগের 
নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায ভাদক ্ফয বনন্ত্রণ াবধদপ্তগযয ‘উ- বযদথক, কাযী উ- বযদথক 
এফাং বাী’ গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ:-  

 

িাঃ 
নাং 

গদয নাভ বফদযভান বফতনগের, ২০০৯ সুাবযকতৃ বফতনগের, ২০০৯ 

১ উ- বযদথক টাাঃ ৫৯০০- ১৩১২৫ (১২নাং বের) টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ (১১নাং বের) 

২ কাযী উ- বযদথক টাাঃ ৪৯০০- ১০৪৫০ (১৫নাং বের) টাাঃ ৫২০০- ১১২৩৫ (১৪নাং বের) 

৩ বাী টাাঃ ৪৪০০- ৮৫৮০ (১৮নাং বের) টাাঃ ৪৫০০- ৯০৯৫ (১৭নাং বের) 

২। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ। এগক্ষগে াংবিষ্ট কভথচাযীগণ বফতন 
বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত াঅগদ জাবয তাবযগখয ূগফথয বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত 
কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৩। বচফ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 

র। 

৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৭। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

৮। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৯। ববনয কাযী বচফ, ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

১০। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

নাং-০৭.১৬৩.০০০.০০.৪৫.১৪৫.২০১১-৫৭ তাবযখ: ২৪/০২/২০১১ বিাঃ 
 

বফল: বফাভবযক বক্ষগে নাবথাং বা বনগাবজত বডগপ্লাভাধাযী নাথগদয দভমথাদা ৩ বেণী বথগক ২ বেণীগত 
উন্নীতকযগণ বফতনগের উন্নীতকযণ প্রগে। 

 

ূে: স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয ১৫/২/২০১১ তাবযগখয ে নাং-স্বাকভ/নাা/গদান্নবত-৪/২০০১/৬৮।   

উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত াংস্থান ভন্ত্রণারগয ১৬ জানুাবয, ২০১১ তাবযগখয ে াংখযা-
০৫.১৫৯.০১৫.৪৫.০০.০২৪.২০১০-২২  াথথ বফবাগগয ফয বনন্ত্রণ ানুবফবাগগয ১৩/২/২০১১ তাবযগখয ে াংখযা 
০৭.১৫৬.০১৫.৪৫.০২.০২.২০১১-৭০ এয তথমকু্ত ম্মবতয বপ্রবক্ষগত স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয াঅতাধীন 
বফাভবযক বক্ষগে নাবথাং বা বনগাবজত বডগপ্লাভাধাযী নাথগদয ৩ বেণী বথগক ২ বেণীগত উন্নীতকযগণয বনবভত্ত 
বফতনগের বনম্নরূ গতথ বনধথাযগণ াঅবদষ্ট গ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

 

গদয নাভ 
ফতথভাগন বফদযভান বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 

াথথ বফবাগগয ফাস্তফান 
ানুবফবাগ কতৃথক উন্নীত 

বফতনগের, ২০০৯ 

বমাগযতা/াবব্ঞপতা 

১ ২ ৩ ৪ 

বডগপ্লাভাধাযী 
নাথ 

টাাঃ ৬৪০০-১৪২৫৫/- 
(১১নাং বের) 

টাাঃ ৮০০০-১৬৫৪০/- 
(১০নাং বের) 

যাবয বক্ষগে বমাগযতা: যকায 
ানুগভাবদত প্রবতষ্ঠান গত নাবথাং এ 

বডগপ্লাভা বকাথ ম্পন্ন। 

তথাবদ: 

ক) এতদাংিান্ত বফলগ াংস্থান ভন্ত্রণারগয ম্মবতগেয ‘(গ)  (ঘ)’ ানুগেগদ ফবণথত তথাবদ প্রবতারনূফথক 
দভমথাদা  উন্নীত বফতনগের কামথকগযয দগক্ষ িণ কযগত গফ। উক্ত গতথয ফযতয ঘবটগ বফতনগের 
কামথকয কযা মাগফ ন। 

খ) প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক প্রস্তুতকৃত ভঞ্জুযী াঅগদ (বজ.) াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগ কতৃথক ৃষ্ঠাাংকন 
কযগত গফ।  

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

বচফ, 
স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

 

দ াফবগত  প্রগাজনী কামথাগথথ ানুবরব: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৩। বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউ, ৭৭/৭, কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 

৪। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৫। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৬। ভাবযচারক, স্বাস্থয াবধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা। 

৭। ভাবযচারক, বযফায বযকল্পনা াবধদপ্তয, কাযান ফাজায, ঢাকা। 

৮। বযচারক, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৯। মুগ্ম-বচফ (ফযাঃ বনাঃ), ফয বনন্ত্রণ ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 

১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

১১। াথথ বচফ ভগাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।  
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৩.২০১০-১২৩ তাবযখ: ২৬/০৪/২০১১ বিাঃ 

 

বফল: প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয াধীন যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয গদান্নবতপ্রাপ্ত প্রধান বক্ষকগগণয 
উন্নীত বেগর বফতন বনধথাযণ প্রগে। 

 

ূে: বাফ ভাবনন্ত্রক কামথারগয স্মাযক নাং-ববজএ/দ্ধবত-১/প্রাথবভক  গণবক্ষা/৪৯৯/৭১৫, তাাং-১৬/০৩/২০১১ বিাঃ। 

 

 উথমুক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয ফযাগত াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে বম, প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণাযগয াধীন 
যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয গদান্নবতপ্রাপ্ত প্রধান বক্ষকগগণয উন্নীত বেগর বফতন বনধথাযণ াংিান্ত াথথ বফবাগগয ৩০-

১১-২০১০ তাবযগখয ০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৩.২০১০-৩৭৯ নাং স্মাযকবট এতিাযা ফাবতর ফগর গণয গফ এফাং 
ববজএ কামথারগয ০৩-৮-২০১০ তাবযগখয ববজএ/ দ্ধবত-১/ প্রাথবভক  গণবক্ষা/৪৯৯/৮৮৯ নাং স্মাযগক ফবণথত 
ভতাভগতয াগথ াথথ বফবাগ একভত বালণ কযা উক্ত স্মাযগকয ভভথানুমাী যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয 
গদান্নবতপ্রাপ্ত প্রধান বক্ষকগগণয উন্নীত বেগর বফতন বনধথাবযত গফ। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয কাযী বচফ 

 

বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৩.২০১০-১২৩ তাবযখ: ২৬/০৪/২০১১ বিাঃ 

ানুবরব দ াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 

১। বচফ, প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভা-বযচারক. বববর াবডট াবধদ্প্প্তয, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৩। ভাবযচারক, প্রাথবভক বক্ষা াবধদপ্তয, বভযুয-২, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর দপ্তগয াআায ানুবরব বপ্রযগণয 
ানুগযাধ। 

৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণার, ুযানা ল্টন ঢাকা। 

৫। বজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা–––––––––––––––––––––––––––––––––(কর)। 

৬। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা–––––––––––––––––––––––––––––––––(কর)। 

৭। াবপ কব/ গাডথ পাাআর। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
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www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ২৫৩ তাবযখ: ১৮/১০/২০১১ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয ‘াাঁট- ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয বফতনগের নুাঃ বনধথাযণ। 

ূে: াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩,তাাং-  ২৫- ১১- ২০১০ বিাঃ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, ‘াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয বফতনগের ুনাঃবনধথাযগণয 
বফলগ ূগে উগিবখত াবপ স্মাযগকয ফবণথত ‘াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা’ এফাং ‘বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ’ বফলগ াথথ 
বফবাগগয ফযাখযা/ স্ধষ্টীকযণ বনম্নরূ:-  

ক. াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা ফরগত ‘ফাাংরাগদ বচফার (কযাডায ফববূথত বগগজগটড কভথকতথা এফাং নন- বগগজগটড 
কভথচাযী) বনগাগ বফবধভারা, ২০০৬’ বক ফুঝাগনা গগছ ; এফাং 

খ. ‘ফাাংরাগদ বচফার (কযাডায ফববূথত বগগজগটড কভথকতথা এফাং নন- বগগজগটড কভথচাযী) বনগাগ বফবধভারা, 
২০০৬’- এ ভন্ত্রণার/ বফবাগগ কভথযত ‘াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয জন্য বফবাগী 
প্রবক্ষগণয বফলগ বকান বকছু উগিখ না থাকা, উক্ত গদ কভথযত কভথচাযীগণ যকায কতৃথক ানুগভাবদত বকান 
প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠান কতৃথক বযচাবরত কবম্পউটায বফলক প্রবক্ষগণ উত্তীগণথয নদ প্রাপ্ত গর তাাঁগদযগক, যফতথী 
বনগদথনা না বদা মথন্ত, বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ বগগফ গণয কগয াংবিষ্ট ‘বফবাগী বনগাগ  গদান্নবত কবভবট 
(বডবব)’- এয সুাবয াগগক্ষ ূগে উগিবখত স্মাযগক ফবণথত টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বের (১১নাং বিড) প্রদাগনয 
বফল বফগফচনা কযা বমগত াগয। 

 

 

ভভতাজ- াঅরা- াকুয াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ভন্ত্রণার/ বফবাগ 
(কর)। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ভন্ত্রণার/ বফবাগ 
(কর)। 
৭। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৮। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 

http://www.mof.gov.bd/
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-  ১ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.২১.১২(াাং)- ৫৪ তাবযখ: ২২/০৩/২০১২ বিাঃ 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয ‘াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ দধাযীগদয নুাঃবনধথাযণকতৃ 
বফতনগের প্রাবপ্ত াংিান্ত। 

ূে: (ক) াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩,তাাং ২৫/১১/২০১০বিাঃ;এফাং 
(খ) াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ২৫৩,তাাং ১৮/১০/২০১১বিাঃ। 

 

 উমুথক্ত বফলগ (খ) ূগে উগিবখত স্মাযগকয ধাযাফাবকতা বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগগয ‘াাঁটভু্াক্ষবযক কাভ 
কবম্পউটায াাগযটয’ গদয ুনাঃবনধথাযণকৃত বফতনগের প্রাবপ্তয বফলগ বনগদথিগভ াথথ বফবাগ গত ুনযা 
বনম্নরূবাগফ ফযাখযা/ স্ধষ্টীকযণ কযা গরা: 
 

িাঃনাং প্রশ্ন/ বজ্ঞপা াথথ বফবাগগয ফযাখযা/ স্ধষ্টীকযণ 

১। টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বের াায 
জন্য বনগাগূফথ প্রবক্ষণ নদ না 
বনগাগ যফতথী প্রবক্ষণ নদ 
প্রগমাজয? 

টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বের াায জন্য াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায 
াাগযটগদয বনগাগ যফতথী প্রবক্ষণ নদ প্রগমাজয গফ। 

২। প্রবক্ষগণয বভাদ কত বদন গত 
গফ?  

 প্রবক্ষগণয বভাদ াঅাততাঃ নূযনতভ ২(রৃাআ) প্তাগয গত গফ। 

 

৩। টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বেরবট 
বগরকন বিড না গর এয 
যফতথী বগরকন বিড বকানবট? 

কবম্পউটায াাগযটয গদয বফতনগেগরয াগথ াভঞ্জস্য বযগখ ভন্ত্রণার/ 
বফবাগগয াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযট গদয বফতনগের 
াধাযণবাগফ ১৩ নাং বেগর এফাং বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ াগগক্ষ ১১ নাং বেগর 
ুনাঃবনধথাযণ কযা গগছ।কাগজাআ,উক্ত গদ কভথযত কভথচাযীগদযগক াঅরাদাবাগফ 
বগরকন বিড প্রদাগনয বকান াফকা/সুগমাগ বনাআ।  

৪। টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বেরবট 
াায বফলগ যকায কতৃথক 
ানুগভাবদত প্রবতষ্ঠান ফরগত বকান্ 
বকান্ প্রবতষ্ঠানগক ফুঝাগনা গগছ? 

টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বেরবট াায বক্ষগে যকায কতৃথক ানুগভাবদত প্রবতষ্ঠান 
ফরগত বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ দপ্তয/াংায াধীনস্থ ফা াঅতাবূক্ত প্রবক্ষণ 
প্রবতষ্ঠান এফাং কাবযগযী বক্ষা বফাডথ কতৃথক ানুগভাবদত কবম্পউটায প্রবক্ষণ াংবিষ্ট 
কাবযগযী প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠানগক ফুঝাগনা গগছ। 

৫। াাঁট- ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায 
াাগযটয গদয বফতনগের 
ুনাঃবনধথাযগণয পগর াথথ বফবাগগয 
১৪- ০৯- ১৯৮৬তাবযগখ MF-

FD(Imp) -3-R(G)-16-83(Pt.I)/ 
161 নাং াঅগদ ানুমাী টথহ্যান্ড 
 টাাআবাং- এয গবত যীক্ষা 
উত্তীগণথয জন্য াবিভ াআনবিুগভন্ট 
প্রদান কযা মাগফ বকনা? 

কবম্পউটায াাগযটয গদয বফতনগেগরয াগথ াভঞ্জস্য বযগখ ভন্ত্রণার/ 
বফবাগগয াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয গদয বফতনগের 
াধাযণবাগফ ১৩ নাং বেগর এফাং বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ াগগক্ষ ১১ নাং বেগর 
ুনাঃবনধথাযণ কযা গগছ। ফতথভাগন ভন্ত্রণার/ বফবাগগ টথহ্যান্ড  টাাআবাং- এয 
বকান কাজ বনাআ এফাং একাআ বক্ষাগত বমাগযতা  বফতনগেগরয াঅতাবূক্ত 
কবম্পউটায াাগযটয গদ াবিভ াআনবিুগভন্ট প্রাবপ্তয সুগমাগ বনাআ বফধা, তাগদয 
বক্ষগে াথথ বফবাগগয ১৪- ০৯- ১৯৮৬ তাবযগখয MF-FD(Imp)-3-R(G)-16-

83(Pt.I)/161 নাং াঅগদগয াঅয বকান কামথকাবযতা বনাআ। 

 

 
ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ- বচফ 
বপান: ৯৫৫০৭৮১ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার,যুাতন াংদ বফন,ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 

৩। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ভন্ত্রণার/ বফবাগ 
(কর)। 
৭। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

http://www.mof.gov.bd/
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
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ফাস্তফান াখা-  ১ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০৭.১২- ১১৩ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগুয ‘াাঁট- ভু্ াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয নুাঃবনধথাযণকতৃ বফতনগের 
াঅগদগয ২নাং ানুগেদ ববথরকযণ। 

 

উমুথক্ত বফলগ বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায রৄধুভাে ফতথভাগন ভন্ত্রণার/ বফবাগগ কভথযত নন- স্দাতক াাঁট-
ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটযগদয জন্য াথথ বফবাগগয ২৫/১১/২০১০ বিাঃ তাবযগখয ০৭.১৬১.০০০. 
০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩ নাং াবপ স্মাযগকয ২নাং ানুগেগদ ফবণথত াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা উবিবখত বক্ষাগত 
বমাগযতায (স্দাতক) তথবট ববথর কগযগছ। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুয যাজাক বূঞা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান- ১) 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। ববনয বচফ/ বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০৭.১২- ১১৩ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ-  বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 

http://www.mof.gov.bd/
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ফাস্তফান াখা-  ১ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.২৩.০৩৬.১২- ১১৪ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: প্রবতযক্ষা বগাগন্দা ভাবযদপ্তয (বডবজএপাঅাআ)- এয ববকউবযবট এবটযান্ট াফ- াআন্সগক্টয 
(এএএাঅাআ) গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায প্রবতযক্ষা বগাগন্দা ভাবযদপ্তয (বডবজএপাঅাআ)- এয ববকউবযবট 
এবটযান্ট াফ- াআন্সগক্টয (এএএাঅাআ) গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ:-  

 

িাঃ 
নাং 

গদয নাভ বফদযভান বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
নুাঃবনধথাবযত বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
১। এএএাঅাআ টাাঃ ৪৯০০- ১০৪৫০ 

(১৫নাং বের) 
টাাঃ ৫২০০- ১১২৩৫ 

(১৪নাং বের) 
 

২। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং ফতথভাগন এ গদ কভথযত কভথকতথাগণ 
বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুয যাজাক বূঞা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান- ১) 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। বচফ, প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৫। কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআন্যান্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত কর াবপগ াআায ানুবরব 

বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.২৩.০৩৬.১২- ১১৪ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ-  বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-  ১ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০২৫.১২- ১১৫ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: বজরা প্রাগকয কামথারগ কভথযত ববূভ ভন্ত্রণারগয াঅতাধীন বরায গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায বজরা প্রাগকয কামথারগ কভথযত ববূভ ভন্ত্রণারগয াঅতাধীন বরায 
গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ: 

িাঃ 
নাং 

গদয নাভ বফদযভান বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
নুাঃবনধথাবযত বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 

১। বরায টাাঃ ৪৫০০- ৯০৯৫ (১৭নাং বের) টাাঃ ৪৭০০- ৯৭৪৫ (১৬নাং বের) 

 

২। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং ফতথভাগন এ গদ কভথযত কভথচাযীগণ 
বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুয যাজাক বূঞা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান- ১) 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত 
কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৩। বচফ, বূবভ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 

র। 

৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ববূভ ভন্ত্রণার, ুযানা ল্টন, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০২৫.১২- ১১৫ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ-  বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা- ২ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৯ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: জাতী বনযাত্তা বগাগন্দা াবধদপ্তগযয কবত গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম,যকায জাতী বনযাত্তা বগাগন্দা াবধদপ্তগযয মুগ্ম- বযচারক (বফদযভান উ-
বযচারক)  উ- বযচারক (বফদযভান কাযী বযচারক) গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধান্ত 
িণ কগযগছ: 
 

িাঃ 
নাং 

দনাভ 

 

জাাঃগফাঃগের, ২০০৯ ানুমাী বফতনগের ভন্তফয 
বফদযভান নুাঃবনধথাবযত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. উ- বযচারক 

(বফদযভান 
কাযী 

বযচারক) 

টাাঃ ১৫০০০-
২৬২০০ 

(৭ভ বিড) 

টাাঃ ১৮৫০০- ২৯৭০০ 

(৬ষ্ঠ বিড) 
াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা বপডায 
গদয বভাট চাকুযীকার ৫ ফছগযয 
গর ৭ ফছয কযা াগগক্ষ। 

২. মুগ্ম- বযচারক 

(বফদযভান 
উ- বযচারক) 

টাাঃ ১৮৫০০-
২৯৭০০ 

(৬ষ্ঠ বিড) 

টাাঃ ২২২৫০- ৩১২৫০ 

(৫ভ বিড) 
াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা বপডায 
গদয বভাট চাকুযীকার ৭ ফছগযয 
গর ৫ ফছয কযা াগগক্ষ। 

 

তথাফরী: 

১। এনএাঅাআ- এয াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা াথথ বফবাগগয ৩১- ০৫- ২০১২বিাঃ তাবযগখয ০৭.০০. ০০০০.১৬২. 
০৩.০১৭.১২- ১২৮নাং াবপ স্মাযগকয ভাধযগভ বযফবতথত দনাভ  উগযাক্ত ছগকয ৫নাং করাগভ ফবণথত চাকুযীয 
াবব্ঞপতা ান্তবূথক্ত কগয মথাবনগভ াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা াংগাধন কযগত গফ এফাং বনগাগ বফবধভারা 
াংগাধনীয াঅগদ জাবযয তাবযখ গত ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের কামথকয গফ। 

২। উগযাক্ত ানুগেদ- ১ এয করাভ- ৩ এ উবিবখত বফতনগেগর ফতথভাগন কভথযত কভথকতথাগণ ুনাঃবনধথাবযত 
বফতনগেগর রৄধুভাে বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধাবদ প্রায গফন না। 

 

 

ভভতাজ াঅরা াকুয াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। ববনয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, বতজগাাঁ, ঢাকা। 
৪। ববনয বচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৫। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৯ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/াংবিষ্ট নবথ। 
 

বজনাত াঅযা 
উ বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা- ৫ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬৫.৪৯.০০১.১২-  তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: জনবক্ত, কভথাংস্থান  প্রবক্ষণ ফুযগযায জনবক্ত জবয াবপায গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায জনবক্ত, কভথাংস্থান  প্রবক্ষণ ফযুগযায জনবক্ত জবয াবপায গদয 
বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধান্ত িণ কগযগছ: 
 

িাঃ নাং গদয নাভ বফদযভান বফতনগের নুাঃবনধথাবযত বফতনগের 

১। জনবক্ত জবয াবপায 
টাাঃ ৫৫০০- ১২০৯৫ 

(১৩ নাং বের) 
টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ 

(১১নাং বের) 
 

২। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং ফতথভাগন এ গদ কভথযত কভথকতথাগণ 
বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

ভভতাজ াঅরা াকুয াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। বচফ, প্রফাী করযাণ  বফগদবক কভথাংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রফাী করযাণ  বফগদবক কভথাংস্থান ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২-  তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব: 
১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

বভাাঃ াঅব্দুিা ভাসুদ 

উ বচফ 

বপান: ৯৫১৪৪৮৭ 
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