ধযায়- ৭: বাতা  ম্মানী
ূবিত্র
বফলয়
০১

ত্র নম্বয

ৃষ্ঠা
১১৪৮

ফাড়ী বাড়া বাতা
০১ Housing Facility in Autonomous Bodies etc

MF(ID)H-2/77/612

০২ Housing Facility in Autonomous Bodies etc

MF(ID)H-2/77/48

০৩ Housing facility in Autonomous Bodies etc

MF(ID)H-2/77/28

০৪ Housing Facility in Autonomous Bodies etc

MF(ID)H-2/77/316

০৫ Housing facility in Autonomous Bodies etc

MF(ID)H-2/77/Pt/640

26-091977
10-011978
16-011978
18-031978
14-061978

থথভঃ/প্রবফ- ২/এআি,অয১/৭৭/৩৬২(৩০০)

29-121978

১১৫৫
১১৫৬

MF/FD(Imp)-IV/H(G)-6/85/46

07-021979
20-021979
01-011984
24-041985

ভ/বফ/প্রবফ- ২/ছুবট- ১/৮৫/৭

09-031991

১১৬০

ভ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১)/৯৩- ৯৬/১১১

20-111996

১১৬১

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ফাড়ী বাড়া- ১/২০০৩/২৬৩

01-112003

১১৬২

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ফাড়ী বাড়া- ১/২০০৪/৬০

24-062004

১১৬৩

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ফাড়ী বাড়া২/২০০৩/৬৬

12-072004

১১৬৪

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ফাড়ী বাড়া১/২০০৩/৮৪

10-062007

১১৬৫

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ফাড়ী বাড়া১/২০০৩/১৫১

17-092007

১১৬৬

ভ/বফ/ফযঃবনঃ-৭(১)/২০০৭/৬৭

13-112007

১১৬৭

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ফাড়ী বাড়া১/২০০৪/৮১

25-052008

১১৬৮

০৭.১৭৩.০২২.২২.০২.০০.০০৫.২০১১৬৮

19-042011

১১৬৯

১১৭১

ত্রাংনংঃভঃ(ফাঃগঃ)খ- ২/৭০/৭৪৭

16-091974
02-051975

০৬

ফয প্রস্তুবত ছুবট গড়  ধথ- গড় ক্ষফতগন ছুবট ফা াভবয়কবাগফ
ফযখাস্ত থাকাকারীন ভগয় ফাড়ী বাড়া প্রাবপ্ত প্রংগগ।

০৭ House Rent Allowance

MF(ID)-1-3/77/139

০৮ োতীয় ক্ষফতনগের ১৯৭৭- এয ফাড়ীবাড়া ংক্রান্ত ংগাধনী

MF(ID)-I-3/77(Part-II)/172

০৯ স্বাভী- স্ত্রী যকাবয িাকবযেীফী গর ক্ষগক্ষগত্র ফাড়ী বাড়া।

MF(IMP)-II-(2)-F(W)-23/83/Pt.1/179

Amendment in the Notification No. MF (TD)-M-3f77/ 854
১০
dated 20-12-1977 related to House Rent.
বফনা ক্ষফতগন ছুবটকারীন ভগয় কভথিাযীগদয ফাড়ীবাড়া বাতা 
১১
বিবকৎাবাতা ম্পগকথ।
স্ত্র ফাবনীয দস্যগদয বফগদগ প্রবক্ষণ, ক্ষবভনায/ বগম্পাবেয়াভ/
য়াকথ/ বভবটং/ আিগকন/ কনপাগযি/ প্রবক্ষণ মথগফক্ষণ/ ফক্তফয
১২
প্রদান (Address) আতযাবদগত ক্ষমাগদানকাগর প্রায বাতা  ন্যান্য
সুগমাগ- সুবফধাফরী প্রংগগ।
ভাঠ মথাগয় কভথযত যকাবয কভথকতথাগগণয াফথক্ষবণকবাগফ কভথস্থগর ফস্থান

১৩ বনবিতকযণাগথথ ঢাকায় ফদবর য়ায য তাগদযগক গ্রাবধকায বববত্তগত
যকাবয ফাা ফযাে থফা প্রাপ্ত ফাড়ীবাড়া বাতা বদ্ব্গুণ াগয প্রদান প্রগে।
খাগড়াছবড় ক্ষেরায ড়ক বফবাগগয যকাবয ফাায় ফফাযত কভথকতথা১৪ কভথিাযীগদয ভাবক ক্ষফতন বফগর ফাড়ী বাড়া গ্রণ এফং ৭.৫%  ৫% াগয
ফাড়ী বাড়া কতথন প্রগে।
ফেবফগনয ফাআগয যকাবয ফাায় ফস্থানকাযী যাষ্ট্রবতয কামথারগয় কভথযত
১৫ কভথকতথা- কভথিাযীগগণয যকাবয অফানভূ ফেবফগনয ং বগগফ গণয
কগয তাগদযগক বফরৃযৎ বফর বযগাগধয দায় গত ফযাবত প্রদান প্রগে।
ভাঠ মথাগয় কভথযত যকাবয কভথকতথাগগণয াফথক্ষবণকবাগফ কভথস্থগর ফস্থান
বনবিত কযণাগথথ ঢাকায় ফদবর য়ায য তাগদযগক গ্রাবধকায বববত্তগত
১৬
যকাবয ফাা ফযাে প্রদান থফা প্রাপ্ত ফাড়ীবাড়া বাতা বদ্ব্গুণ াগয প্রদান
প্রগে।

১৭ বদ্ব্গুণ াগয ফাড়ীবাড়া প্রগে।
স্ত্র ফাবনীয দস্যগদয বফগদ প্রবক্ষণকাগর ফাড়ী বাড়া বাতা ফৃবদ্ধকযণ
প্রগে।
ধথগড় ক্ষফতগন থফা বফনা ক্ষফতগন াধাযণ ছুবটগত থাকাফস্থায়
১৯ ০১/০৭/২০০৬ তাবযখ গত োতীয় ক্ষফতনগের/ ০৫ নুমায়ী ফবধথতাগয
ফাড়ীবাড়া  বিবকৎা বাতা প্রাযতা প্রগে।
েনপ্রান প্রবক্ষণ নীবতভারা (বএবটব) এয ৯ (iv) এ Free
২০
Accomodation সুবফধায বফলগয় ঘটনাগত্তায ম্মবত প্রদান।
১৮

০২

তাবযখ

ক্ষদগয বযন্তগয বদবনক বাতা  ভ্রভণ বাতা
Payment of fees to Govt. servants nominated to Autonomus or
০১
Semi-Autonomous bodies and Private Companies.
০২ যকাবয দভূগয ক্ষশ্রণী বফন্যা

MF/RII/Misc-65/73-282

১১৫১
১১৫২
১১৫৩
১১৫৪

১১৫৭
১১৫৮
১১৫৯

১১৭২

০৩

াফথতয িট্টগ্রাগভয ভ্রভণ বাতা এফং বদবনক বাতা (বটএ/বডএ)- এয ায (ফযয়ফহুর স্থাগনয ভ্রভণ বাতা এফং বদবনক বাতা (বটএ/বডএ)- এয াগযয বদ্ব্গুণ

থথঃভ/প্রবফ- ২/বাতা- ৫৫/৭৬- ৩০৫

01-101976

১১৭৩

০৪

Revision of rates of Daily Allowance, and Road Mileage
(Grouping of Government Servants for the purpose).

MF/Reg-II/TA-DA-17/85/152

10-081985

১১৭৪

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XXIX 

বফলয়
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ফদবরয ভয় যাবকং এণ্ড ক্ষক্রবটং িােথ
০৫
প্রদান প্রগে।

ত্র নম্বয

তাবযখ

ৃষ্ঠা

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/বট,এ/বডএ- ১২/৮৬/১৫৫

02-091986

১১৭৭

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/বটএ/বডএ- ১২/৮৫/৯৪

24-051987

১১৭৮

01-061987

১১৮০

18-081988

১১৮১

01-081992

১১৮৭

28-111995

১১৯১

15-042002

১১৯৩

যকাবয কাগে  ফদবরয ক্ষক্ষগত্র ভ্রভগণয ক্ষফরায় ভাআর প্রবত  ভগণয বাগফ

০৬ বনধথাবযত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয প্রাগযয ায ক্ষভবেক দ্ধবতগত
বযফতথন।

যকাবয কাগে  ফদবরয ক্ষক্ষগত্র ভ্রভগণয ক্ষফরায় যকাবয কভথিাযীগদয
ভ(বফ)/প্রবফ- ২/বটএ/বডএ- ১২/৮৫/৯৮
ড়ক গথ ফযবক্তগত ভারাভার বযফন খযগিয ায ফৃবদ্ধ প্রগে।
কর স্বায়ত্তাবত প্রবতষ্ঠান এফং ক্ষক্টয কগথাগযগনয েন্য অদথ ভ্রভণ
০৮
ভ/বফ/ঈঃঃ- ১(এবফ)/২৭/৮৭/৬২
বাতা প্রবফধানভারা প্রণয়ন প্রগে।
বদবনক বাতা (Daily Allowance) এফং ড়ক গথ থ বাড়া বাতা
০৯
ভ- বফ(প্রবফ- ২)/বট,এ/বড,এ- ১৭/৮৫- ৪০
(Road Mileage) এয ায ংগাধন
ভ/বফ/প্রবফ- ২/বটএ/বডএ১০ প্রিবরত ভ্রভণ বাতা নীবতভারা  ংবেষ্ট বফবধ- বফধান ংগাধন।
১৭/৮৫/৮৩(৫০০০)
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের’ ১৯৯৭ এয অতায় প্রাপ্ত ভূর ক্ষফতগনয বববত্তগত
ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বটএ/বডএ১১
বদবনক বাতা  ভ্রভণ বাতা প্রাযতা প্রগে।
১/২০০০(ং- ১)/৪১
০৭

১২ ক্ষদগয বযন্তগয ভ্রভগণয েন্য বদবনক বাতা।

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বটএ/বডএ- ১/২০০০/১৪৪

13-112002

১১৯৪

বদবনক বাতা (Daily Allowance) এয ায ংগাধন এফং এতরৃগেগে
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষশ্রণীবফন্যা।
কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয ভাঠ মথাগয় কভথযত ব্লক সুাযবাআোযগদয
১৪
বনবদথষ্ট (Fixed) ভ্রভণ বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।

ভ/বফ/(প্রবফ- ৪)/বটএ/বডএ১/২০০০/১৭৬

23-012003

১১৯৫

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বটএ/বডএ- ১৮/২৫৭

06-102003

১১৯৭

১৫ ফদবরেবনত কাযগণ যাবকং িােথ প্রাযতা প্রগে।

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বফবা- ৩/২০০৫/০২

03-012006

১১৯৮

আন এআড ফ বববর ায়ায এয দাবয়গত্ব বনগয়াবেত ক্ষনাফাবনীয
দস্য ক্ষেব/ অযগগণয েন্য বতবযক্ত বড/ এ বাতা ফযাে প্রগে।
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয বদবনক বাতা (Daily Allowance) এয
১৭
ায ংগাধন।
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয বদবনক বাতা (Daily Allowance) এয
১৮
াগযয কামথকাবযতা ংক্রান্ত।

ভ/বফ/প্রবফ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা১০/২০০৭/১২৮
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা১১/২০০৭/১৩০
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬প্রঃভঃ/বাতা১১/২০০৭/০৩
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা১০/২০০৭(ং- ১)/৯১
০৭.১৭৩.০২২.১৪.০২.০০.০০৫.২০১১৩০(২০০)

12-112007

১১৯৯

28-112007

১২০০

17-012008

১২০২

04-022010

১২০৩

01-022011

১২০৪

06-072011

১২০৫

02-102011

১২০৬

01-011982

১২১০

23-021987

১২১৮

21-111989

১২২৭

01-071995

১২৩৫

15-102001

১২৪৪

ভ/বফ/ফযঃবনঃ- ৭(৪)/২০০৪/৯৯

13-122004

১২৫৩

ভ/বফ/ফযঃবনঃ- ৭(৪)/২০০০- ০৪/৫০

21-072005

১২৫৪

ভ/বফ/বফবধ- ৫/ভ/বফবফধ৩/৮৮(ং)/৫৫

21-052007

১২৫৫

১৩

১৬

১৯ বডএ ‘আন এআড টু বববর ায়ায’ ফৃবদ্ধ প্রগে।

ফযয়ফহুর স্থান বগগফ গােীুয ক্ষেরায় ফাড়ী বাড়া  ভ্রভণ বাতায ায
বনধথাযণ।
কাযী ঈগেরা/ থানা বক্ষা বপাযগদয বনধথাবযত ভ্রভণবাতায ভাবক
২১
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০১৭.১১- ১৫৯
ায ুনঃবনধথাযণ।
কভথকতথা- কভথিাযীয ভ্রভণ বাতা, বদবনক বাতা এফং ড়ক গথ
২২
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০১১.১১- ২০০
বকগরাবভটায বববত্তক থ বাড়া বাতা আতযাবদ ুনঃবনধথাযণ
২০

০৩

বফগদ ভ্রভণকাগর ভ্রভণ বাতা  ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী
যকাবয কভথিাযী  বফগদগ ফবস্থত ফাংরাগদ বভনভূগয কভথিাযীফৃগন্দয

০১ (ফদবর ছাড়া) যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায
ভ্রভণ বাতা  ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী।

যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায ভ্রভণ
বাতা  ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী।
যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায ভ্রভণ
০৩
বাতা  ন্যান্য সুগমাগ সুবফধাফরী।
যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায ভ্রভণ
০৪
বাতা  ন্যান্য সুগমাগ সুবফধাফরী।
যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায ভ্রভণ
০৫
বাতা  ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী।
০২

নং-এভ,এপ/আ,এপ২(বফ)২(১৯)/৮২/৩৬৫(২০০০)
বফ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১৯)/৮৬৮৭/১৯(১৫০০)
বফ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১৯)/৮৮৮৯/২২১(২৫০০)
বফ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১৯)/৯৪৯৫/১০৫(২৫০০)
ভ/বফ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১৯)/২০০০২০০১/৪৪(২৫০০)

যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায ভ্রভণবাতা 

০৬ ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী ংক্রান্ত প্রবফধাগন িট্টগ্রাভ ফন্দয কতৃথগক্ষয
ক্ষিয়াযভযান দফীগক ন্তবুক্ত
থ কযণ প্রগে।
কর যাষ্ট্রায়ত্ত ফাবণবেযক ফযাংক, বফগলাবয়ত ফযাংক  থথরগ্নী
০৭ প্রবতষ্ঠানভূগয ফযফস্থানা বযিারকগদয ন্যায় অকা গথ বফগদ
ভ্রভণকাগর গ্রণী ফযাংগকয ফযফস্থানা বযিারকগক নুরূ সুবফধা প্রদান।

০৮

ফাংরাগদ বভগনয স্বগদবববত্তক কভথকতথাগদয ফযবক্তগত গাবড় ফদবরকৃত
কভথস্থগর যকাবয খযগি বযফন ংক্রান্ত।

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XXX 

বফলয়

ত্র নম্বয

ভন্ত্রণারয় গত বফগদ ফাংরাগদ বভনভূগ, বভন গত ভন্ত্রণারগয় এফং
০৯ বভন গত বভগন ফদবরেবনত কাযগণ কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ফযবক্তগত
ভারাভার বযফন খযি গ্রু বববত্তক বফববন্ন রুগটয েন্য বনধথাযণ প্রগে।

ফাংরাগদ াআকবভন, কযানগফযায ভ্রভণ বাতা/ বদবনক বাতায গ্রু
বযফতথন প্রগে।

১০

তাবযখ

ৃষ্ঠা

ভ/বফ/বফবধ- ৫/ভ/বফবফধ- ২৬/৯৯/১১৪

21-082007

১২৫৬

ভ/বফ/ফযবন- ৭/ভ্রভণ নীবতভারা- ১/ং১/২০০৮/৬

01-022009

১২৬২

০৭.১৭২.০১৮.১৯.০০.০১৩.২০১০- ৯৪

12-072011

১২৬৩

S.R.O.No.61.L/79-MF/R-II/L-1/78-71

17-031979

১২৬৫

MF(ID)III/R-17/79/698

04-071979

১২৬৭

নংএভ,এপ(অয- ২)এর১/৭৮(ং- ২)/৫৯

08-091979

১২৬৮

S.R.O.250-L/81-MF/R-II/L-6/79(Pt-I)162

১২৭০

১২৭৬

ভন্ত্রণারয় ক্ষথগক বফগদস্থ ফাংরাগদ বভনভূগ, বভন গত ভন্ত্রণারগয় এফং

১১ বভগন ফদবরেবনত কাযগণ কভথকতথা- কভথিাযীগদয বফববন্ন রুগট ফযবক্তগত
ভারাভার বযফন খযি (গ্রু বববত্তক বফববন্ন রুগটয েন্য) বনধথাযণ প্রগে।

০৪

শ্রাবন্ত  বফগনাদন বাতা
০১ The Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979
Amendment in the Services (Grades, Pay and Allowances) Order

০২ 1977 relating to the Bangladesh Services (Recreation Allowance)
Rules, 1979
ত্র বফবাগ কতৃথক োবযকৃত ১৭- ৩- ১৯৭৯ তাবযগখয S.R.O. No. 61- L/
০৩ 79- MF (R-II)L-1/ 78-71 বফজ্ঞবপ্তগত ফবণথত বফগনাদন বাতা ভঞ্জুযীয ক্ষক্ষগত্র
ংয়গুগরায স্পষ্টীকযণ

Amendments in the Bangladesh Services (Recreation
Allowance) Rules, 1979

০৭ শ্রাবন্ত  বফগনাদন বাতা প্রদান ংক্রান্ত।

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ছুবট- ৬/৮৬/২৮

০৮ যকাবয কভথকতথাগদয শ্রাবন্ত বফগনাদন ছুবট  বাতা প্রদান।

ভ/বফ(ফাস্ত-১)/বাতা-১৬/৯৫/১৭৬

০৯ শ্রাবন্ত বফগনাদন বাতা ফাফদ বতবযক্ত ফযাে প্রদান ংক্রান্ত।

ভ/বফ/ফাঈ- ১/বফবফধ- ৩০/৯৯/১২০৭

06-081981
10-121981
31-011983
20-031989
12-071999
15-071999

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ছুবট- ৩/৯০/৪০

20-032007

১২৭৭

১২৭৯

MF-FD(Imp)-IV-FB-1-84-120

06-081980
05-091984

১২৮০

NO-MFP/FD(Imp)-IV/FB/12/84/78

02-061984

১২৮১

ভ- বফ(ফা)- ৪- এপ,বফ- ১২৮৪/(ং)/১০৭

30-071984

১২৮২

MF/FD(Imp)-4-F-B/12/84/Part/114

28-081984

১২৮৩

নংভ- বফ(ফা)- ৪- এপ,বফ- ১২- ৮৪/১১৯

04-091984

১২৮৪

30-091985

১২৮৫

20-051986

১২৮৬

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/এপবফ- ১২/৮৬- ২৯

03-071988

১২৮৭

নংভ/বফ(ফাস্ত- ৪)- এপবফ- ১২/৮৪(ং২)- ১৬

13-041989

১২৮৮

নংভ/বফ/(ফাস্ত- ৪)ঈঃবাতা- ১০/৯২/৩২

16-061992

১২৮৯

ভ/বফ/(ফাস্ত- ৪)ঈঃবাতা- ১৬/৯২/৭০

30-091992

১২৯০

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বাতা- ১৬/৯৫/১৪৬

12-081995

১২৯১

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বাতা- ১৬/৯৫/১৬(৩০০)

27-011999

১২৯৩

০৪

০৫ Guide-lines for the grant of recreation allowance.
০৬

Amendments in the Bangladesh Services (Recreation
Allowance) Rules, 1979

Memo.No-MF/R-II/L-6/79(Pt-1)/235
S.R.O.36-L/83/MF/R-II/L-6/79(PtI)/443

ফাংরাগদ ফযাংগকয ন্যায় ন্যান্য যাষ্ট্রয়াত্ব ফাবণবেযক ফযাংক, বফগলাবয়ত

১০ ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান ভূগয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয শ্রাবন্ত বফগনাদন ছুবট
 বাতা প্রদান প্রগে।

০৫

১২৭২
১২৭৩
১২৭৪
১২৭৫

ঈৎফ বাতা
০১ Festival Bonus for Corporation & Autonomous Bodies.
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭

Festival Bonus ‘Festival allowance’ for the employees of
Corporation Autonomous Bodies and Govt. servants.
Festival Allowance for all Government Servants and employees
of Corporation send Autonomous Bodies.
াভবয়ক ফযখাস্তকারীন এফং ফয প্রস্তুবতেবনত ছুবটগত থাকাকারীন
ভগয় ঈৎফ বাতা প্রাযতা প্রগে।
Festival Allowance for all Government servants and
employees of Corporation Autonomous Bodies.
কর যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযী এফং কগথাগযন  স্বায়ত্তাবত
প্রবতষ্ঠাগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয েন্য ঈৎফ বাতা প্রদান।
াভবয়ক ফযখাস্তকাবরন ভয়গক বডঈবট বাগফ গণয কযায় ঈৎফ বাতায
ফগকয়া দাফী প্রগে।

০৮ ফগকয়া ঈৎফ বাতা প্রদান ংক্রান্ত।
০৯
১০
১১
১২
১৩

যকাবয/ অধা- যকাবয/ যাষ্ট্রীয় ভাবরকানাধীন স্ব- াবত প্রবতষ্ঠান
ভূগয কভথকতথা/ কভথিাযীগনগক প্রদান।
ক্ষফৌদ্ধ ধভথাফরম্বী ঈোতীয় কভথকতথা/ কভথিাবযগণগক "ফুদ্ধ ূবণথভায"
বযফগতথ "বফেু ঈৎগফ" ঈৎফ বাতা প্রদান
কর যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযী এফং কগথাগযন  স্বায়ত্তাবত
প্রবতষ্ঠাগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয ভূর ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে।
সুপ্রীভ ক্ষকাগটথয বফিাযবতগগণয (অীর  াআগকাটথ বফবাগ) ঈৎফ বাতা
প্রদান প্রগে।
যকাবয/ অধা- যকাবয/ যাষ্ট্রীয় ভাবরকানাধীন স্ব- াবত প্রবতষ্ঠান
ভূগয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয ফগকয়া ঈৎফ ক্ষফানা প্রদান প্রগে।

MF(ID)IV/IND(A)-7/80/1057

এভ,এপ/এপ- বড(আভবি)- ৪- এপবফ/১২/৮৪/১১৫
নংএভ,এপ/এপ- বড(আভবি)- ৪এপবফ/১২/৮৪/৬৬

যকাবয/ অধা- যকাবয/ যাষ্ট্রীয় ভাবরকানাধীন স্ব- াবত প্রবতষ্ঠানভূগয

১৪ কভথকতথা- কভথিাযীগদয ফগকয়া ঈৎফ বাতা/ ঈৎফ ক্ষফানা প্রদাগনয অগদ
ফাবতর প্রগে।

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XXXI 

বফলয়
ক্ষফযকাবয বক্ষা প্রবতষ্ঠাগনয বক্ষক- কভথিাযীগগণয ঈৎফ বাতা প্রদান
১৫
প্রগে।
ক্ষযবেষ্ট্রাডথ ক্ষফযকাবয প্রাথবভক বফদযারগয়য বক্ষকগদয ১০% ভাঘথ বাতা
১৬
 ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে।

ত্র নম্বয

তাবযখ

ৃষ্ঠা

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ঈৎফ বাতা- ১/৯৭/০৭

22-012004

১২৯৪

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ৩/২০০০/৩৬

06-052004

১২৯৫

08-072004

১২৯৬

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ঈৎফ বাতা২/২০০৫/১২০

25-102005

১২৯৭

নংভ/বফ/বফবধ- ১/িাঃবফ- ৬/২০০৪/১৮৪

06-112004

১২৯৮

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ঈৎফ বাতা২/২০০৫/১৪৮

26-122005

১২৯৯

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ঈৎফ বাতা- ১/৯৭/০৪

08-012006

১৩০০

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ঈৎফ বাতা- ১/৯৭/৫৭

21-052006

১৩০১

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ঈৎফ বাতা১/২০০৫/৪৪

31-032008

১৩০২

ভ/বফ/বফবধ- ১/িাঃবফঃ- ৩/২০০৪/৯৯

24-062008

১৩০৩

15-032010

১৩০৪

15-032010

১৩০৫

যকাবয, অধা- যকাবয, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক, থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব- াবত

১৭ ংস্থাভূ এফং াভবযক ফাবনীয ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা- কভথিাযী  াবযফাবযক নংভ/বফ/বফবধ- ১/িাঃবফ- ৩/২০০৪/১০২
ক্ষননগবাগীগদয ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে।
ফাংরাগদ সুপ্রীভ ক্ষকাগটথয ভাননীয় প্রধান বফিাযবত অবর বফবাগ এফং
১৮
াআগকাটথ বফবাগগয ভাননীয় বফিাযবতগণগক ঈৎফ বাতা প্রদান ংক্রান্ত।
ফযপ্রাপ্ত যকাবয, অধা- যকাবয, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক, থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব১৯ াবত ংস্থাভূ এফং াভবযক ফাবনীয ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা- কভথিাযীয
ঈৎফ বাতা প্রাযতা ংক্রান্ত।

সুপ্রীভ ক্ষকাগটথয ভাননীয় বফিাযবতগগণয প্রাপ্ত ভাবক ক্ষফতগনয ভবযভাণ
থথ ঈৎফ বাতা প্রদান।
ংগীবূত অনাযগদয ইদ- ঈর- অমা ঈরগক্ষ বফগল বাতা প্রদান
২১
প্রগে।
ংগীবূত অনায দস্যগদয েন্য ফৎগয ১বট বফগল বাতায বযফগতথ
২২
২বট বফগল বাতা প্রদান প্রগে।
কৃবল ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন বফববন্ন কৃবল গগফলণা প্রবতষ্ঠাগন বনগয়াবেত,
২৩
ংগীবূত অনায দস্যগদয ফৎগয ২বট ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে।
২০

যকাবয, অধা- যকাবয, যাষ্ট্রয়ত্ত ফযাংক, থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব- াবত

২৪ ংস্থাভূ এফং াভবযক ফাবনীয ফয প্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথিাযী 
াবযফাবযক ক্ষননগবাগীগদয ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে।

িাকবয(গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান)
এয ংগাধন
[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন 
২৬
বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এয ংগাধন
২৫

অনায ফযাটাবরয়গনয ৪৭৪৫ েন অনাগযয ঈৎফ বাতা ংস্থায় বনগয়াবেত

২৭ (গকবঅআ) েীবূত অনাযগদয ন্যায় ৬০ বদগনয বদবনক বাতায ভবযভাণ
থথ ফৎগয রৃ’বট ঈৎফ বাতা বগগফ প্রদান প্রগে।

স্থায়ী ফযাটাবরয়ন অনাযগদয (ুরুল  ভবরা) বফগল বাতা ফৃবদ্ধকযণ
প্রগে।
স্ব- াবত  যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ এফং ফযাংক  থথরগ্নী
২৯ প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা-কভথিাযীগণগক ১-৭-২০০৯ তাবযগখ অবযত
ভূর ক্ষফতগনয ঈয ২০০৯ াগরয ঈৎফ বাতা প্রদান ংক্রান্ত।
২৮

০৬

৮৩-অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগেরঃ- ৪/২০১০
৮৪-অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগেরঃ- ৫/২০১০
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ঈৎফ বাতা০১/৯৭/০৪

26-072010

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ঈৎফ বাতা০১/৯৭/২৮

09-092010

১৩০৬

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০১৭.২০১০৩৩৬(১২০০)

24-102010

১৩০৭

06-091977
20-121978
10-091985

১৩০৯

26-041989

১৩১৩

26-041989

১৩১৪

28-091989

১৩১৫

ভ/বফ/প্রবফ- ২/বিবা- ৩/৮৫/৩৬(২০০)

23-071992

১৩১৬

১৯৮-অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্ত১)/োঃগফঃগের-১/৯৭/১৬৯

08-071999

১৩১৭

ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/২৫৬

31-081999

১৩১৯

11-072001

১৩২০

11-092001

১৩২১

বিবকৎা বাতা
Medical Facilities in Autonomous and Semi-Autonomous
MF(ID)G-2/77/568
০১
Bodies.
০২ াবযফাবযক ক্ষনন ক্ষবাগীগদয বিবকৎা বাতা।

থথভ/প্রবফ- ২/বাতা- ২৩/৭৮- ৩৫২(৫০০)

Medical Facilities for pension holders and family pension
holders.
The Service (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay
০৪
& Allowances) Order, 1985 এ ংগাধন
The Service (Bank and Financial Institutions) (Pay &
০৫
Allowances) Order, 1985 এ ংগাধন
০৩

০৬ বিবকৎা ংক্রান্ত সুবফধাবদ।
০৭

ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয াবযফাবযক ফয বাতা
প্রাপ্ত ফযবক্ত- ফগগথয বিবকৎা বাতা ংক্রান্ত।

০৮ িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ এয ংগাধন
০৯

ফয প্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা কভথিাযী এফং াবযফাবযক ফয বাতা
প্রাপ্ত ফযবক্তফগগথয ভাবক বিবকৎা বাতা

১০ যকাবয কভথকতথা  কভথিাযীগদয বিবকৎা বাতা ফৃবদ্ধ।
১১

ক্ষফাভবযক ক্ষননগবাগীগদয ফবধথত বিবকৎা বাতা ুনঃবনধথাযণ দ্ধবত
বধকতয েীকযণ প্রগে।

MF(FD)/R-II/MedicalAllow-3/85/178
এভ,এপ/এপবড(ফাস্তফায়ন)৪/১২/৮৫/২১(২৫০)
এভ,এপ/এপবড(ফাস্তফায়ন)৪/১২/৮৫/২২(২৫০)
নংএভ,এপ/এপবড(ফাস্তফায়ন)৪/১২/৮৫/৮০(৫০)

ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/োঃগফঃগের১/৯৭/১৪৪(১০০০)
ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব২৬/৮৬(ং২)/১২৮

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XXXII 

১৩১১
১৩১২

বফলয়
ক্ষফাভবযক ক্ষননগবাগীগদয ফবধথত বিবকৎা বাতা ুনঃবনধথাযণ দ্ধবত
১২
বধকতয েীকযণ প্রগে।

ত্র নম্বয
ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২৬/৮৬/(ং২)/১৪৮

তাবযখ

ৃষ্ঠা

23-102001

১৩২২

নংএভ/বফ/বফবধ- ৪/বিবা- ১/২০০৪/৬৪

08-072004

১৩২৩

29-012005

১৩২৪

এভ,এপ/এপ,বড(আভবি)- ১/এভ,এন,এ০৯(বে)/৮৫/১৪৯(৫০০)

25-091986

১৩২৬

ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/১৮১

14-071999

১৩২৭

ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ৩/২০০৫/২৩

26-042005

১৩২৮

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা৩/২০০৫/৮৬

24-062007

১৩২৯

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/াঃবাঃ- ১/০৪/১০৮

18-072007

১৩৩০

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/াঃবাঃ১/০৪/১৫৩

18-092007

১৩৩১

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/াঃবাঃ- ১/০৪/১৫৮

02-102007

১৩৩২

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা০৩/২০০৫/১০

27-012008

১৩৩৩

07-061982
07-091999
11-072007

১৩৩৫

ফযপ্রাপ্ত যকাবয, অধা- যকাবয, স্বায়ত্তাবত ংস্থা, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক 

১৩ থথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কর মথাগয়য কভথকতথা- কভথিাযীগণ এফং াভবযক

ফাবনী দস্যগদয বিবকৎা বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।
যকাবয খযগি প্রবক্ষণর মুক্তযাগষ্ট্র বযফায ক্ষনয়ায যকাবয নুগভাদন
১৪ প্রাপ্ত স্ত্র ফাবনী কভথকতথাগদয বযফাগযয দস্যগদয বিবকৎা ফীভায ফযয়বায ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ২/২০০৪/০৩
ফাফদ ১,৫০,০০০/- (একরক্ষ ঞ্চা াোয টাকা) ভাত্র ফযয় ভঞ্জুযী প্রগে।

০৭

াাবড় বাতা
০১
০২
০৩
০৪
০৫

১৯৮৫ গনয ংগাবধত ক্ষফতন ক্ষেগর প্রায ভূর ক্ষফতগনয ঈয ৩০%
াগয (নবধক ভাবক ৬০০/- টাকা) াাবড় বাতা প্রদান
াফথতয ক্ষেরা ভূগ বনমুক্ত কর কভথকতথ  কভথিাযীগক াাবড় বাতা
প্রদাগনয বদ্ধান্ত
স্ত্র ফাবনীয দস্যগদয সুগমাগী ছুবটয বগ্রভ ক্ষফতন  বাতায াগথ
াাবড় বাতা প্রদান প্রগে।
াফথতয ক্ষেরাভূগ বনমুক্ত স্ত্র ফাবনীয কভথকতথা- কভথিাযীগদয ভূর
ক্ষফতগনয ৩০% াাবড় বাতা প্রদান প্রগে।
াফথতয ক্ষেরাভূগ বনগয়াবেত যকাবয কভথকতথা- কভথিাযীগদয াাবড়
বাতা প্রদান।
যাষ্ট্রায়ত্ত ফাবণবেযক ফযাংক, বফগলাবলত ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয

০৬ কভথকতথা- কভথিাযীগদয াফথতয ক্ষেরাভূগ বনগয়াবেত যকাবয কভথকতথাকভথিাযীগদয াাবড় বাতা প্রদান প্রগে।

াফথতয ক্ষেরাভূগ বনগয়াবেত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয াাবড়
বাতা প্রদান প্রগে।
স্ত্র ফাবনীয দস্যগদয ফাবলথক সুগমাগী ছুবটয প্রাক্কাগর বগ্রভ ক্ষফতন০৮
বাতায াগথ াাবড় বাতা প্রদান ংক্রান্ত।
০৭

০৮

কামথবায বাতা
Grant of additional remuneration for holding charge of more
০১
than one post.

No-MF/R-II/AP-5/82-175

০২ কামথবায বাতায ায

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/২৬১

০৩ যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয কামথবায বাতা ফৃবদ্ধ ংক্রান্ত।

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বএ- ৩/৯৪/১০৪

০৯

১৩৩৬
১৩৩৭

অযায়ন বাতা
০১ অযায়ন বাতায ায।

থথঃভ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬/১৭০

০২ অযায়ন বাতা।

থথ:ভ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬(ং- ১)/৫৫

০৩ বফবাগীয় প্রধানগদয অযায়ন বাতা প্রাবপ্ত প্রগে।

থথভঃ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬- ২৯৩

০৪ অযায়ন বাতায বযফগতথ অযযায়ন খযি।

থথভঃ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬- ১৩৯

18-051976
28-021977
13-091977

১৩৩৯

১৩৪৩

১৩৪০
১৩৪১
১৩৪২

০৫ ছুবটকারীন ভগয়য েন্য অযায়ন বাতা।

থথঃভ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬/১৭৬(৫০০)

12-061979

০৬ স্বায়ত্তাবত প্রবতষ্ঠান  ংস্থাভূগয কভথিাযীগদয অযায়ন বাতা।

ভ/বফ/স্বাঃাঃপ্রঃা১/১৮৫/৮৩/৪৫৩/১(১৫)

15-091983

১৩৪৪

০৭ Entertainment of Foreign Dignitaries on Visits to Bangladesh.

MFP/FD(EC-1)FIN-1/84/39

১৩৪৫

০৮ অযায়ন বাতা প্রদান প্রগে।

ভ/বফ/প্রবফ- ২/বাতা- ৩/৮৪(ং)/৬৫

09-021984
09-111992

০৯

ফাবফগন বফগদী বতবথগদয অযায়ন খযগিয বযভাণ ফবধথতকযণ
ংক্রান্ত।

১০ অযায়ন বাতায ায ুনঃবনধথাযণ।
১০

১৩৪৬
১৩৪৭

ভ(ফযঃবনঃ- ১)থথ- ৯/৯২/২৬
ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/১৮২

14-071999

১৩৪৮

19-042001

১৩৫০

08-042007

১৩৫১

13-072008

১৩৫২

বক্ষা বাতা  অযায়ন বাতা (বফগদস্থ বভন)
বফগদবক বভগন কভথযত স্বগদবববত্তক কভথকতথা- কভথিাযীগদয বফগদবক
 অযায়ন বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।
বফগদস্থ ফাংরাগদ বভনভূগ কভথযত স্বগদবববত্তক কভথকতথা০২
কভথিাযীগদয বফগদবক অযায়ন  বক্ষা বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।
বফগদস্থ ফাংরাগদগয বফববন্ন বভগন কভথযত স্বগদবববত্তক কভথকতথা০৩ কভথিাযীগদয বফগদবক অযায়ন  বক্ষা বাতায ায ুনঃবনধথাযণ
প্রগে।
০১

এভএপ/আ,এপ- ৪/এভ(১০৭)/ং- ১/৯৯২০০১/৮
ভ/বফ/ফয:বন:- ৭/এভ(৫৪)/ং১/২০০২- ২০০৮/১৯
ভ/বফ/ফযবন- ৭/এভ(৩৯)/ং২/২০০৮/৪১

থথ বফবাগগয আ-ফুক
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ভ/বফ/ফযবন- ৭/এভ(৩৯)/২০০৮/৮৭

20-112008

১৩৫৩

০৫ ফাবফগন বফগদী বতবথগদয অযায়ন ফযগয়য ায ুনঃবনধথাযণ।

ভ/বফ(ফযঃবনঃ- ১)থথ- ৬/২০০৯/৪৫

10-032010

১৩৫৪

বফগদগ ফবস্থত ফাংরাগদ বভনভূগ কভথযত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয
বফগদবক  অযায়ন বাতা ুনঃবনধথাযণ।
বফগদগ ফবস্থত ফাংরাগদ বভনভূগ কভথযত কভথকতথা- কভথিাযীগগণয
০৭
ন্তানগদয বক্ষা বাতা ুনঃবনধথাযণ।

ভ/বফ/ফযঃবনঃ- ২/এভ(৩৯)/ং৩/২০০৮/৪২
ভ/বফ/ফযঃবনঃ- ২/বক্ষাবাতা১/২০০৯/৪৩

01-032012

১৩৫৫

01-032012

১৩৫৬

09-032004

১৩৫৮

07-042008

১৩৫৯

09-092010

১৩৬০

21-052012

১৩৬১

০১ Domestic Aid Allownace to the Secretaries to the Government. No-MFP/Imp(1)/85/126

30-111985

১৩৬৩

বিফগগণয ক্ষডাগভবষ্টক এআড এরাঈি এয ভাবক ায ৫২৫ টাকা আগত
ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/১৭৯
ফৃবদ্ধ কবযয়া ৬৮৫ টাকায় ুনঃবনধথাযণ
যকাগযয বিফ  বিফ দভমথাদা কভথকতথাগগণয ক্ষডাগভবিক এআড
০৩
০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৪.২০১০- ৪২
এরাঈি (Domestic Aid Allowance) ফৃবদ্ধ।

14-071999

১৩৬৪

04-102010

১৩৬৫

১৩৬৭
১৩৬৮

ফাংরাগদ াআকবভন রন্ডগন কভথযত কভথকতথা- কভথিাযীগদয বফগদবক 
০৪ অযায়ন বাতা এফং ফাংরাগদ দূতাফা ভগোগত কভথযত কভথকতথাকভথিাযীগদয বফগদবক, অযায়ন  বক্ষা বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।

০৬

১১

ক্ষপ্রলণ বাতা
েনপ্রান প্রবক্ষণ নীবতভারা ২০০৩ নুমায়ী যকায বযিাবরত প্রবক্ষণ

০১ প্রবতষ্ঠাগন ক্ষপ্রলগণ কভথযত বপাযগদয ভূর ক্ষফতগনয ৩০% বাগ াগয

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/প্রঃবাঃ- ১/২০০৪/১৮

বফগলবাতা প্রদান প্রগে।

াভবযক/ ক্ষফাভবযক যকাবয কভথকতথাগদয ২০% ক্ষপ্রলণ বাতা প্রদান
প্রগে।
একআ াগথ বফগদবক বাতা  ক্ষপ্রলণ বাতা প্রদান বফলগয় ভতাভত প্রদান
০৩
প্রগে।
০২

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা৬/২০০৭(ং)/৩১
০৭.১৭৫.০৩১.০১.০০.০২৭.২০০৭(ং)/
২০৩

বফগদস্থ ফাংরাগদ বভনভূগয বফববন্ন ঈআং -এয কভথকতথাগণ কতৃথক একআ

০৪ াগথ ‘ক্ষপ্রলণ বাতা’  ‘বফগদবক বাতা’ গ্রগণয ক্ষক্ষগত্র ক্ষপ্রলণ বাতা ক্ষপযত

০৭.০০.০০০০.১৭২.০১.০০১.১২ -৭৭

প্রদান।

১২

ক্ষডাগভবিক এআড এরাঈি

০২

১৩

ক্ষটবরগপান বাতা
০১ যকাবয ক্ষভাফাআর/ ক্ষরুরায ক্ষটবরগপান বাতা ঈগত্তারন প্রগে।

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/নীবত- ৩/০২/২০৫

০২ যকাবয অফাবক ক্ষটবরগপান নীবতভারা ংগাধন প্রগে।

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/নীবত- ৩/০২/২৩৯

০৩ যকাবয ক্ষভাফাআর/ ক্ষরুরায ক্ষটবরগপান বাতা ঈগত্তারন প্রগে।

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/নীবত- ৩/০২/৩৬৩

15-122008
03-022009
17-022010

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/নীবত০৩/২০০২(ং)/৪২৩

06-062010

১৩৭০

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ০৩/২০০৫/৪১৬

24-052010

১৩৭২

০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০৩০.২০১০৮৬(১৩৫)

12-122010

১৩৭৩

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-২৯৩

22-092010

১৩৭৪

০৭.১৭৩.০২২.১৪০০০.০০৯.২০১১- ২৭

27-012011

১৩৭৫

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/বটএ- ১০/৮৫/১০০

07-061987

১৩৭৭

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বন:বাতা- ১/২০০৪/১০২

13-082006

১৩৭৯

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফ:বাতা- ১/২০০৪/১৮৯

06-112008

১৩৮০

ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/১৮০

14-071999

১৩৮৩

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বফবা- ৪/২০০০/৮০

25-072005

১৩৮৪

০৪
১৪

যকাবয ক্ষভাফাআর/ ক্ষরুরায ক্ষটবরগপান ংগমাগ ফযফায ংক্রান্ত
নীবতভারা- ২০০৪ এ ংগাধন অনয়ন ংক্রান্ত।

১৩৬৯

বক্ষা ায়ক বাতা
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ এয নুগচ্ছদ- ২৫ নুমায়ী বক্ষা ায়ক
বাতা প্রদান ংক্রান্ত।
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের ২০০৯ এয নুগচ্ছদ ২৫ নুমায়ী বক্ষা ায়ক বাতা
০২
প্রদান ংক্রান্ত
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয়
০৩
ভতাভত প্রদান।
০১

ফাংরাগদ যাআগপর এয াভবয়কবাগফ ফযখাস্ত এফং ফয ছুবট ক্ষবাগযত

০৪ বফবাগীয় কভথকতথা/ ববনক/ াভবযক কভথিাযীগদযগক বক্ষা ায়ক বাতা
প্রদান ংক্রান্ত।

১৫

মাতায়াত বাতা/ বটবপন বাতা
মাতায়াগতয েন্য নন- ক্ষগগেগটড এফং ৪থথ ক্ষশ্রণীয কভথিাযীগদয বযকা
বাড়া প্রদান প্রগে।
োতীয় ক্ষফতনগের/ ২০০৫ এয ১০ভ ক্ষগ্রগড ক্ষফতনপ্রাপ্ত (নন- ক্ষগগেগটড)
০২
কভথিাযীগদয মাতায়াত বাতা প্রদান ংক্রান্ত।
যকাবয/ অধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী
০৩
প্রবতষ্ঠানভূগয কভথিাযীগদয কবতয় অবথথক সুবফধা প্রদান ংক্রান্ত।
০১

১৬

ক্ষালাক বাতা/ ক্ষধারাআ বাতা
ক্ষধারাআ বাতায ায ভাবক ২৫.০০ (াঁবি) টাকা আগত ফৃবদ্ধ কবযয়া
৩৫.০০ (য়বত্র) টাকায় ুনঃবনধথাযণ।
প্রধানভন্ত্রীয কামথারগয়য গাড়ীিারক, ক্ষভকাবনক, বড/ অয  িতুথথ ক্ষশ্রণী
০২
কভথিাযীগদযগক ক্ষধারাআ বাতা প্রদান প্রগে।
০১

থথ বফবাগগয আ-ফুক
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বফগল বাতা
মুগ্ম- বিফ এফং তদূর্ধ্থ কভথকতথাগগণয াগথ কভথযত ফযবক্তগত কাবয
(ব.এ.) গগণয বফগল বাতা প্রদান ংক্রান্ত।
যকাগযয মুগ্ম- বিফ, বতবযক্ত বিফ, বিফ, ভন্ত্রী/ ঈগদষ্টাগদয
০২ ভমথাগয়য কভথকতথাগগণয ফযবক্তগত কাবয (ব,এ)- ক্ষদয বফগল বাতা
প্রদান ংক্রান্ত।

ভ/বফ/(ফা)- ৩ক্ষফঃবনঃ(ঃ)১/৮৯/১২৪(১০০)

27-121989

১৩৮৬

ভ/বফ/(ফাস্ত- ৩)ক্ষফঃবনঃ(ঃ)- ১/৮৯/৫৬

12-111995

১৩৮৭

০৩ ববেঅয এয বফগল গাডথ বাতায ায ফৃবদ্ধ ংক্রান্ত।

ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ৫/২০০৬/৯২

11-072007

১৩৮৮

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ৩/০৩/৮৮

15-092008

১৩৮৯

স্থানান্তযকাগর (In transit) কাযা ফন্দীগদয ক্ষখাযাকী বাতা প্রবতবদন ৪ × ২
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ০২/২০০৭/৩৮৫
= ৮/- টাকায স্থগর ১৬/- টাকায় ঈন্নীতকযন ম্পবকথত।

31-032010

১৩৯০

০১

োবতংঘ াবন্ত বভগন বনগয়াবেত ক্ষনাদগরয দস্যগদয প্রায ২০% বগ্রভ

০৪ বফগদবক বাতা বভগন গভগনয প্রাক্বাগর ১২ (ফায) ভাগয এককারীন
বফগদবক ভুদ্রায় বযগাধ ংক্রান্ত।

০৫

অনায ফযাটাবরয়গনয ৪৭৪৫ েন অনাগযয ঈৎফ বাতা ংস্থায় বনগয়াবেত

০৬ (গকবঅআ) েীবূত অনাযগদয ন্যায় ৬০ বদগনয বদবনক বাতায ভবযভাণ
থথ ফৎগয রৃ’বট ঈৎফ বাতা বগগফ প্রদান প্রগে।

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ঈৎফ বাতা০১/৯৭/০৪

১৩৯১

বক্ষানফী এঅআ  বযক্রুট কনগিফরগদয প্রবক্ষণ গ্রণকাগর ক্ষখাযাকী
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ৬/৯০/২৪
বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।
ভােকরযাণ ভন্ত্রণারয় ম্পবকথত স্থায়ী কবভবটয ১৪তভ বফঠগকয
০৯
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৫.০১০.১১- ২৫৮
কামথবফফযণীয সুাবয ফাস্তফায়গনয েন্য কযাবগটন গ্রান্ট ফৃবদ্ধ প্রগে।

30-082010

১৩৯২

19-122011

১৩৯৩

22-081992

১৩৯৫

05-041994

১৩৯৬

07-072002

১৩৯৭

07-042004

১৩৯৮

26-042004

১৩৯৯

10-112004

১৪০০

15-032006

১৪০১

19-102007

১৪০২

18-092011

১৪০৩

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৫.০১০.১২.৫৮

21-052012

১৪০৪

০১ ুবর বফবাগগয ঝুাঁবকবাতা  কীটবাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবফধ- ৪/১৯/১১০

11-092002

১৪০৬

ফাংরাগদ পায়ায াববথ  বববর বডগপি বধদপ্তগযয াগযনার
কভথকাগন্ডয াগথ বনগয়াবেতগদয ঝুাঁবকবাতা প্রদান ংক্রান্ত।
ফাংরাগদ বফভান ফাবনীয এয়ায- ক্রু কভথকতথা/ ফ্লাআট কযাগডট/
০৩
বফভানগনা/ মাত্রীগদয ঈড্ডয়ন ঝুাঁবক ফীভায ায ফৃবদ্ধকযণ ংক্রান্ত।

ভ/বফ/প্রবফবধ২/খড়াবফবধ(১)/২০০৯/৯৪

13-052009

১৪০৭

০৭.১৭৫.০৩২.০২.০০.০১৩.১৯৯৬- ৩৯

31-032011

১৪০৮

/বফ/বফবধ- ৪/বফবফধ- ৩/২০০২(ং১)/১২৮

05-102006

১৪১০

ভ/বফ/বফবফধ- ৩/২০০২(ং- ২)/১৩

01-032009

১৪১১

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ৪/২০০৭(ং১)/২১

02-042009

১৪১২

০৭

১৮

ক্ষবতূযণ বাতা/ নুদান
প্রধানভন্ত্রীয কামথারগয়য নন- ক্ষগগেগটড কভথিাযীগদয েন্য বফগল ক্ষবতূযণ
ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/ক্ষঃূঃবাতা- ২৫/৯২/৫৮
বাতা প্রদান প্রগে।
ফাংরাগদ যাআগপর- এ প্রলগণ বনগয়াবেত াভবযক ফাবনীয
০২ কভথকতথাগণগক তাাঁগদয ভূর ক্ষফতগনয ২০% াগয ক্ষবতূযণ বাতা
ভ(বফ)/বফবধ- ৪/প্রঃভঃ/বাতা- ৩/৮৪/১৫৩
(Compensatory Allowance) প্রদান ংক্রান্ত।
০১

০৩ ক্ষবতূযণ বাতা প্রগে।

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ২/৯৮/৮০

যাষ্ট্রবতয  প্রধানভন্ত্রীয কামথারগয় কভথযত প্রাবনক  ফযবক্তগত
ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ২/৯৮/২৯
কভথকতথাগণগক ১০% বফগল ক্ষবতূযণ বাতা প্রদান প্রগে।
যাষ্টবতয কামথারগয় ংমুবক্তয ভাধযগভ বনগয়াবেত বফববন্ন ংস্থায় ৩য়  ৪থথ
০৫
ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ২/৯৮/৩২
ক্ষশ্রণীয কভথিাযীগদয ১০% ক্ষবতূযণ বাতা প্রদান প্রগে।
কতথফযযত ফস্থায় বনত ুবর কভথকতথা- কভথিাযীয বযফাগযয নুকূগর
০৬
ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবফধ- ৪/২০০২/১৩০
ক্ষবতূযণ বগগফ প্রগদয় এককারীন নুদান ফৃবদ্ধ।
ভ/বফ/বফবধ- ৬/বাতা- ১/২০০৪/(ং০৭ বফগল বনযাত্তা ফাবনীয দস্যগদয বাতা ফৃবদ্ধকযণ ংক্রান্ত।
১)/০৭
ফেবফন  প্রধান ঈগদষ্টায কামথারগয় কভথযত ৩য়  ৪থথ ক্ষশ্রণীয
০৮
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বফবা- ২/৯৮/১৬৮
কভথিাযীগদয ক্ষবতূযণ বাতায ায ফৃবদ্ধ প্রগে।
কতথফযযত ফস্থায় বনত থফা গুরুতয অত ুবর দস্যগদয
০৯
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৪.০২০.১১- ১৮৯
এককারীন ক্ষথাক নুদাগনয বযভাণ ফৃবদ্ধ প্রগে।
০৪

দাবয়ত্ব ারনযত ফস্থায় রৃঘথটনােবনত কাযগণ ভৃতুযফযণকাযী ক্ষফাভবযক

১০ প্রাগনয কভথকতথা- কভথিাযীগদযগক ম্মানীত কযা তাগদয বযফাগযয
দস্যগদযগক অবথথক ায়তা প্রদান।

১৯

ঝুবাঁ ক বাতা

০২

২০

ক্ষযন
ুবর বফবাগগয কর ক্ষগগেগটড কভথকতথাগদয যকায কতৃথক বনধথাবযত
ভূগরয ক্ষযন প্রদান প্রগে।
ফাংরাগদ ুবরগয কভথকতথা- কভথিাযীগদয ংগাবধত নীবতভারা ২০০৮
০২
ংগাধন প্রগে।
০১

কাযা বধদপ্তগযয ১ভ, ২য় ক্ষশ্রণীয কভথকতথা ৩য়, ৪থথ ক্ষশ্রণীয বববর

০৩ কভথিাযীয ক্ষভৌবরক ক্ষযন সুবফধা প্রফতথন কাযাযক্ষীগদয াবযফাবযক ক্ষভৌবরক
ক্ষযণ ৬০% গত ১০০% এ ঈন্নীতকযণ  ক্ষের ফৃবদ্ধ প্রগে।

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XXXV 

বফলয়
াভবযক ফাবনীয ক্ষননগবাগীগদয ক্ষযগনয বযফগতথ ক্ষযন বাতায ায
০৪
ুনঃবনধথাযণ খড়া ক্ষেএঅআগত থথ বফবাগগয ম্মবত প্রদান প্রগে।
াভবযক ফাবনীয ক্ষননগবাগী ধভথীয় বক্ষকগদয ক্ষযগনয বযফগতথ
০৫
ক্ষযন বাতা ংক্রান্ত।

ত্র নম্বয
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/োঃগঃকঃ১/২০০৬(ং- ১)/২৫

তাবযখ

ৃষ্ঠা

13-042009

১৪১৩

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ১/৮৮/২৯

26-042009

১৪১৪

ভ/বফ/প্রবফ- ৪)/বফবা- ৪/২০০৮/৩০

17-052009

১৪১৫

ভ/বফ/(প্রবফবধ- ৪)/বফবা- ২/২০০৮/৩১

18-052009

১৪১৬

ভ/বফ/প্রবফ- ৪)/বফবা- ৪/২০০৭/৩২

18-052009

১৪১৭

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ৩/২০০৮/৩৫

21-052009

১৪১৮

ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা৫/৮৪/(ং)/৬৯

05-102009

১৪১৯

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বফবা- ৪/২০০৭/৭২

27-102009

১৪২০

28-092011

১৪২১

05-042005

১৪২৩

08-112005

১৪২৪

30-092009

১৪২৫

০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০১৮.২০১০- ৭৪

14-112010

১৪২৬

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ২/৯৩/১৩৬

28-112006

১৪২৮

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০১/৯৪/১৯৫

19-112007

১৪২৯

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৪/৯৮/২৩২

16-012008

১৪৩০

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা১০/২০০৭/২৫

18-032008

১৪৩১

ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা১০/২০০৭/৬২

14-072008

১৪৩২

ভ- বফ(প্রবফবধ- ২)/ম্মানী- ১/৯৪/২৪৭

19-082009

১৪৩৩

ভ/বফ/প্রবফবধ- ২)/ম্মানী- ২/৯৩/৩৮১

15-022010

১৪৩৪

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১- ১৮৬

13-092011

১৪৩৫

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১- ১৮৭

13-092011

১৪৩৬

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬০.০১৯.১১- ২০২

03-102011

১০৩৭

ফাংরাগদ যাআগপল্- এয ক্ষেব দফীয বনগম্ন ৩য়  ৪থথ ক্ষশ্রণীয

০৬ ক্ষাাকধাযী  ক্ষাাকবফীন দস্যগদয াবযফাবযক ক্ষযন ৬০% গত
০৭
০৮

০৯

১০
১১

১০০% এ ঈন্নীতকযণ প্রগে।
পায়ায াববথ  বববর বডগপি বধদপ্তগযয ৪৭৮ েন কভথকতথা/ কভথিাযীয
ক্ষযন প্রাবধকায ৃবষ্ট ক্ষযন াভগ্রীয বযভাণ ফৃবদ্ধকযণ ংক্রান্ত।
োতীয় বনযাত্তা ক্ষগাগয়ন্দা বধদপ্তয এয যাবয বনগয়াগপ্রাপ্ত প্রথভ  বদ্ব্তীয়
ক্ষশ্রণীয কভথকতথাগগণয ক্ষযন প্রাবধকায ৃবষ্ট কর কভথকতথা- কভথিাযীগদয
ক্ষযন ফৃবদ্ধ ংক্রান্ত।
অনায  গ্রাভ প্রবতযক্ষা ফাবনীগত কভথযত ১ভ  ২য় ক্ষশ্রণীয ক্ষগগেগটড
কভথকতথা, ৩য়  ৪থথ ক্ষশ্রণীয নন- ক্ষগগেগটড কভথকতথা/ কভথিাযী, ফযাটাবরয়ন
অনায, ভবরা অনায  িুবক্তবববত্তক কভথিাযীগদয ক্ষযন প্রদান প্রগে।
ফাংরাগদ ক্ষনাফাবনীয দস্যগদয ক্ষযন ক্ষের ফৃবদ্ধ কগয ক্ষনৌ এফং বফভান
ফাবনীয দস্যগদয ভমথাগয় অনগয়গনয েন্য এ অয এ ১৯৮৮
ংগাধন প্রগে।

ক্ষস্পার ববকঈবযবট ক্ষপাগথয (SSF) ক্ষফাভবযক কভথকতথা- কভথিাযীগদয
স্বল্পভূগরয ক্ষযন সুবফধা প্রদান ংক্রান্ত।

ফাংরাগদ ুবরগ কভথযত কভথকতথা- কভথিাযীগদয ংগাবধত ক্ষযন নীবতভারা,
২০০৮ এয অগরাগক এরবঅয ক্ষবাগকারীন ক্ষকান ুবর দস্য ভাযা ক্ষগগর
১২ তায বযফাবযক ক্ষযন প্রদান, ুবর ফাবনীয ক্ষকান দস্য ফয গ্রণ কযগর ০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩০.০০১.১০- ১০৪
থফা কতথফযকারীন/ ফযকারীন ভাযা ক্ষগগর তায বযফাবযক অেীফন এফং
ভাতৃত্বকারীন/ ন্যান্য ছুবটকারীন ভগয় ক্ষযন প্রদান প্রগে।

২১

আন্টানথী বাতা
স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন াাতাগর কভথযত
আন্টানথী ডাক্তাযগদয আন্টানথী/ বক্ষানফী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।
স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন ক্ষভবডগকর কগরে
০২
াাতারভূগ কভথযত আন্টানথী ডাক্তাযগদয আন্টানথীবাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।
৬৫০০/- টাকা স্থগর ১০,০০০/- টাকায় আন্টানথী বিবকৎকগদয ভাবক
০৩
আন্টানথী বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।
অভথড ক্ষপাগথ ক্ষভবডগকর কগরে (এএপএভব) এয আন্টানথী ডাক্তাযগদয
০৪
বাতা ফৃবদ্ধকযণ।
০১

২২

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/আন্টানথী বাতা- ৫/৯৮/৪০
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/আন্টানথী বাতা৫/৯৮/১২৩
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/আন্টানথী বাতা৫/৯৮/৪১০

প্রবক্ষণ বাতা
বফবএ প্রান একাগডভীগত নুবষ্ঠত বফববন্ন ক্ষকাগথয বতবথ ফক্তাগগণয
ম্মানীয ায ফৃবদ্ধ কযণ।
ফাংরাগদ ক্ষরাক প্রান প্রবক্ষণ ক্ষকগন্দ্র (বফবএবটব) স্থানীয়বাগফ
০২ অগয়াবেত ক্ষবভনায/ য়াকথ/ কনপাগযগিয ফযয় ফযাে ফৃবদ্ধ এফং প্রফ্
ঈস্থানকাযী  ন্যান্যগদয ম্মানী ুনঃবনধথাযণ
োতীয় গণভাধযভ আনবিবটঈট অগয়াবেত প্রবক্ষণ ক্ষকাগথ াঠদাগনয েন্য
০৩
অভবন্ত্রত বতবথ ফক্তা/ ম্পন্ন ফযবক্তগদয ম্মানী প্রগে।
ষ্টাপ ক্ষকাগথ ং গ্রণকাযী ক্ষদীয় কভথকতথাগণগক গগফলণায েন্য
০৪
প্রবক্ষণ ায়ক নুদান প্রদান (Training Support Fund) প্রগে।
০১

াভবযক ফাবনী কভান্ড  ষ্টাপ কগরে এয ষ্টাপ ক্ষকাগথ ং গ্রণকাযী

০৫ াবকস্তান স্ত্র ফাবনীয ছাত্র বপাযগদয প্রগদয় সুগমাগ- সুবফধা অবথথক
নুগভাদন ংক্রান্ত।

ফাংরাগদ ক্ষরাক প্রান প্রবক্ষণ ক্ষকগন্দ্রয বতবথ ফক্তাগদয ম্মানী ফৃবদ্ধ
ংক্রান্ত।
বফবএ প্রান একাগডভীয বফববন্ন প্রবক্ষণ ক্ষকাগথ ংগ্রণকাযী
০৭
প্রবক্ষণাথথীগদয বদবনক বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।
০৬

রৄল্ক অফগাযী বযাট ক্ষেবনং একাগডভী, িট্টগ্রাগভ নুবষ্ঠত প্রবক্ষণ কামথক্রগভ

০৮ একাগডভীগত দস্থ এফং একাগডভীগত দস্থ নন এভন ফক্তাগদয ম্মানী বাতা
ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।

ভৎস্য বধদপ্তগযয যােস্বখাগত প্রবক্ষণ ফাস্তফায়গন বাতায ায ংগাধন
প্রগে।
াভবযক ফাবনী কভান্ড  িাপ কগরে (বডএবএব)- এয বতবথ
১০
ফক্তাগগণয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।
০৯

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XXXVI 

বফলয়

ত্র নম্বয

তাবযখ

ৃষ্ঠা

03-102011

১৪৩৮

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/বাতা- ১৪/২০০৮/২৪

09-042009

১৪৪১

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/প্রবক্ষণ বাতা০২/৯৩(ং)/৪১২

07-102009

১৪৪২

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/প্রবক্ষণ বাতা০২/৯৩(ং)/৪০২

11-052010

১৪৪৩

০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০১৮.২০১০- ৭২

14-112010

১৪৪৪

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ৮/৯৩/৪৩

26-042006

১৪৪৬

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ২/২০০০/১১৯

17-092006

১৪৪৭

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ৮/৯৩/৭৫

24-052007

১৪৪৮

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ৮/৯৩/১৬৭

17-102007

১৪৪৯

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৮/৯৩/২৬

24-032008

১৪৫০

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০২/৯৪/১২২

18-082008

১৪৫১

05-042009

১৪৫২

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১- ১৩২

21-062011

১৪৫৩

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১- ১৯৬

25-092011

১৪৫৪

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১- ১৯৮

26-092011

১৪৫৬

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১- ১৯৯

26-092011

১৪৫৭

ভ(বফ)/প্রবফবধ- ২/ম্মানী- ৭/৮৯/৬৫

10-081989

১৪৫৯

ভ/(বফ)/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ০১/২০০৭/১৪১

29-082007

১৪৬০

ভ- বফ(প্রবফ- ৩)/ম্মানী/বপ/২৯/৮৫/১৬

15-022005

১৪৬২

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০২/২০০৩/১৫৬

22-092007

১৪৬৩

২০১১- ১২ থথ ফছগযয ৫বট ঈচ্চ ভাধযবভক বক্ষক প্রবক্ষণ আনবিবটঈগটয
১১
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬০.০১৯.১১- ২০৬
প্রবক্ষণ ক্ষকাগথয বফববন্ন অআগটগভয ক্ষযট/ ম্মানীয নতুন ায বনধথাযণ প্রগে।

২৩

কীট বাতা
০১

ক্ষফাভবযক যকাবয কভথকতথাগগণয বকট এরাঈি এফং প্রবক্ষণ বাতা
প্রদান প্রগে।
ফাংরাগদ ক্ষরাক প্রান প্রবক্ষণ ক্ষকাগথয প্রবক্ষণাথথীগদয বকট্ এযারাঈি

০২ ফৃবদ্ধয বফলগয় ক্ষফাডথ ফ গবনথয এয ৫৪তভ বায় গৃীত বদ্ধাগন্তয অগরাগক
ফযফস্থা গ্রণ প্রগে।
বফবএ প্রান একাগডভীগত নুবষ্ঠত অআন  প্রান ক্ষকাগথ
০৩ ংগ্রণকাযী প্রবক্ষণাথথীগদয ১৫,০০০/- (গনয াোয) টাকা কগয (Kit
Allowance) প্রদান ংক্রান্ত।
বূবভ ক্ষযকডথ  েবয বধদপ্তয কতৃথক বযিাবরত াগবথ এন্ড ক্ষগটরগভন্ট
০৪ প্রবক্ষণ ক্ষকাগথ ং গ্রণকাযী প্রবক্ষণাথথীগদয বকট্ বাতা ২,০০০/- টাকায
বযফগতথ ১০,০০০/- টাকা ফৃবদ্ধকযণ ংক্রান্ত।

২৪

বনগয়াগ যীক্ষা
ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভগনয ভাননীয় ক্ষিয়াযভযান  বফজ্ঞ

০১ দস্যগগণয কবভন বায় এফং ক্ষভৌবখক যীক্ষায ক্ষফাগডথ ং গ্রগণয েন্য
ম্মানী বাতায ায ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।
ফাংরাগদ যকাবয কভথকবভন বিফারয় কতৃথক বফববন্ন যীক্ষায প্রশ্নকাযক,
ভডাগযটয, যীক্ষক, বনযীক্ষক, ক্ষটফুগরটয, াক্ষাৎকায ক্ষফাগডথয বফগলজ্ঞ, িীপ
০২
সুাযবাআোয, বযদথক, আতযাবদয াবযগতাবলক ফৃবদ্ধ এফং াক্ষাৎকায
ক্ষফাগডথয দস্যগদয অযায়ন ায ফৃবদ্ধ প্রগে।

০৩

ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভগনয বফববন্ন কভথকতথা- কভথিাযীয
ম্মানী ায বনধথাযণ প্রগে।

ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভন বিফারয় কতৃক
থ বযিাবরত কাযী
েে গদ ফাছাআ যীক্ষায বপ, অগফদন ত্র  বনগদথবকা ম্ববরত ুবস্তকায
০৪
ভূরয, অভবন্ত্রত (ফবযাগত) বফগলজ্ঞগগণয ম্মানী বাতা  ন্যান্য ম্মানী
বাতা ভঞ্জুযী প্রদান ংক্রান্ত।
ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভন বিফারয় কতৃক
থ বযিাবরত বফববন্ন
যীক্ষায প্রবত ূণথ ঈত্তযত্র ভূরযায়ন, প্রবত অংবক ঈত্তয ত্র ভূরযায়ন এফং
০৫
বরবখত যীক্ষায ঈত্তযত্র েুবট- নাআবেং এয েন্য প্রশ্নকাযক, ভন্বয়ক
যীক্ষক, বনযীক্ষক  ক্ষটফুগরটযগগণয ম্মানীয ায ুনঃবনধথাযণ প্রগে।

০৬ অগফদনত্র ফাছাআগয়য েন্য াবযগতাবলগকয ায বনধথাযণ প্রগে।
০৭

ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভন বিফারয় কতৃথক বযিাবরত বফববন্ন
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০১/২০০৪/২৭৪
যীক্ষায় ক্ষটফুগরটযগগণয াবযগতাবলগকয ায ুনঃবনধথাযণ প্রগে।

প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয়য কাযী বযিারক  ঈ- কাযী বযিারক গদ
বনগয়াগ যীক্ষায েন্য বনগয়াবেত কভথকতথা- কভথিাযীগগণয াবযগতাবলক/
০৮
ম্মানী প্রদান, প্রশ্নত্র প্রণয়ন, ঈত্তযত্র যীক্ষা  ক্ষভৌবখক যীক্ষায ম্মানী/
বপ/ াবযগতাবলক ফাফদ খযগিয নুগভাদন প্রগে।
প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয়য বধনস্থ েবয বধদপ্তগযয ৩য়  ৪থথ ক্ষশ্রণীয ূন্য গদ
বনগয়াগ যীক্ষায েন্য বনগয়াবেত কভথকতথা- কভথিাযীগগণয াবযগতাবলক/
০৯
ম্মানী প্রদান, প্রশ্নত্র প্রণয়ন, ঈত্তযত্র যীক্ষা  ক্ষভৌবখক যীক্ষায ম্মানী/
বপ/ াবযগতাবলক ুনঃবনধথাযণ প্রগে।

প্রশ্নত্র ভডাগযন  ঈত্তযত্র যীক্ষগণয াবযগতাবলক ায ুনঃবনধথাযণ
প্রগে।
ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভগনয বনগয়াগ যীক্ষায ম্মানীয ায
১১
ফৃবদ্ধ প্রগে।
১০

২৬

ম্মানী প্রদাগনয নীবতভারা
০১ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগগ কভথযত কভথিাযীগদয ম্মানী ভঞ্জুযী।
০২

২৭

ভন্ত্রণারয়/ বফবাগগ কভথযত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ম্মানী ভঞ্জুযী
ংক্রান্ত।
ক্ষফাডথ/ কবভন দস্যগদয ম্মানী

ফাংরাগদ কৃবল গগফলণা কাঈবির গববণথং ফবড বফববন্ন কবভবটয কর
ম্মানীত দস্যগদয বায় ঈবস্থবতয েন্য ম্মানী প্রদান প্রগে।
বযকল্পনা  ঈন্নয়ন একাগডভীয ক্ষফাডথ ফ গবনথয, ফাছাআ কবভবট 
০২
ঈ- কবভবটয দস্যগগণয ম্মানী ফৃবদ্ধকযন প্রগে।
০১

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XXXVII 

বফলয়

ত্র নম্বয

ফাংরাগদ ববং কগথাগযন (বফএব)এয ক্ষফাডথ বায় ঈবস্থবতয েন্য
০৩ বযিারকগদয বপ ৭৫০/- টাকা গত ১০০০/- টাকায় ফৃবদ্ধকযণ এফং
বফএব এয ক্ষয়ায প্রবফধানভারায ংবেষ্ট ধাযা ংগাধন প্রগে।

০৪ বফবএবটবয ক্ষফাডথ প গবনথয এয দস্যগগণয ম্মানী ফৃবদ্ধ ংক্রান্ত।

তাবযখ

ৃষ্ঠা

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৬/৯৩/২১৭

30-122007

১৪৬৪

ভ/বফ/প্রবফবধ- ২/ম্মানী- ১/৯৪/২৬৯

04-102009

১৪৬৫

12-012011

১৪৬৬

03-102011

১৪৬৭

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ২/২০০৩/৭৭

31-052007

১৪৬৯

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী০৬/২০০০(ং)/৭৭

25-062008

১৪৭০

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০২/৯৩/৮৪

02-072008

১৪৭১

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ৩/০৫/২৩৩

29-012009

১৪৭২

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ম্মানী- ২/৮৫/৬৫

11-062002

১৪৭৪

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০১/২০০২/২১২

10-122007

১৪৭৫

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ২/৯৫/১০২

07-082006

১৪৭৭

ভ/বফ/প্রবফবধ-৩/ক্ষফবক ফঃ সুবফঃ৬৮/২০০৩/১৪১

23-042008

১৪৭৮

১৪৮০

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০১৪.১১- ২০৯

31-122008
03-102011

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০২৩.১১- ২১০

03-102011

১৪৮২

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০২৩.১১- ২১১

03-102011

১৪৮৪

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ৬/৮৬/১৩

08-082010

১৪৮৭

০৭.১৭৪.০৩১.০০.০০.০৬.২০১১- ৪

26-012011

১৪৮৮

০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৩.২০১০- ৭৩

14-112010

১৪৯০

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা১০/২০০৭/১৮

22-032009

১৪৯২

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা১৭/২০০৯/১৭

18-032009

১৪৯৪

োতীয় িরবচ্চত্র ুযোয প্রদাগনয েন্য গবঠত েুবয ক্ষফাগডথয বাবত এফং
০৭.১৭৪.০৩১.০০.০০.০৭.২০১১- ০১
দস্যগগণয ম্মানী বাতায ায ঈন্নীতকযণ প্রগে।
প্রাআগবটাআগেন কবভগনয খন্ডকারীন দস্যগদয ফবধথত াগয ম্মানী
০৬
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০১৫.১১- ২০১
বাতা প্রদান প্রগে।
০৫

২৮

বায় ক্ষমাগদাগনয ম্মানী
০১ বভবটং এ ং গ্রণকাযী দস্যফৃন্দগক ম্মানী বাতা প্রদান প্রংগগ।
ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ  ভূরযায়ন বফবাগগয অতাধীন বিয়াবযং কবভবট,

০২ ক্ষটকবনকযার কবভবট  ভূরযায়ন কবভবটয বায় দস্যগণগক ম্মানী বাতা
প্রদান প্রগে।
বফবএ প্রান একাগডভীয বফববন্ন বায় ং গ্রগণয েন্য ম্মানী 
০৩ মাতায়াত বাতা ফাফদ ৫০০/- (াাঁিত) টাকায প্রাবনক  অবথথক ভঞ্জুযী
প্রদান প্রগে।

০৪
২৯

বযকল্পনা ভন্ত্রণারগয়য এঅআববট প্রকগল্পয বফববন্ন ভূরযায়ন কবভবটয
বায ম্মানী বাতা প্রগে।
খন্ডকারীন ডাক্তাগযয ম্মানী

০১ খন্ডকারীন ডাক্তাগযয ম্মানী ফৃবদ্ধ প্রগে।
০২
৩০

অনায  বববডব বধদপ্তগযয ধীন ফযাটাবরয়নগুগরাগত বনগয়াবেত
খন্ডকারীন বিবকৎকগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।
োতীয় ধযাক/ ক্ষকালাধগক্ষযয ম্মানী

০১ োতীয় ধযাকগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।
০২
৩১

বফববন্ন াফবরক বফশ্ববফদযারগয়য ত্রফতবনক ফা ম্মানী বাতায় বনয়ুক্ত
ক্ষকালাধযক্ষগদয ম্মানীবাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।
িরবচ্চত্র/ ক্ষফতায/ ক্ষটবরববগন ংবেষ্টগদয ম্মানী

০১ ফাংরাগদ ক্ষফতাগযয ‘বল্পী ম্মানী কাঠাগভা, ২০০৮’ নুগভাদন প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৪/২০০২/১২১
০২ ফাংরাগদ ক্ষটবরববগনয ফাতথা াখায বল্পী ম্মানী ফৃবদ্ধ প্রগে।
িরবচ্চত্র  প্রকানা বধদপ্তয গত প্রকাবত বিত্র ফাংরাগদ, ভাবক

০৩ নফারুণ, ফাংরাগদ ক্ষকায়াটথাযবর এফং এযাডক প্রকানায ক্ষরখক ম্মানী
ুনঃবনধথাযণ প্রগে।

০৪
৩২

বফগলজ্ঞ কবভবট, োনথার, গগফলণা, ান্ডুবরব, গ্রন্থ, প্রবক্ষণ, ক্ষবভনায,
য়াকথগয ম্মানীয ায বনধথাযণ প্রগে।
নকর নফী/ অনায ফাবনীয দস্যগদয ম্মানী

ক্ষদগয াফ- ক্ষযবেেী বপ ভূগ কভথযত নকর নফীগগণয (ExtraMuharrior) াবযশ্রবভক ফৃবদ্ধকযণ।
অনায  গ্রাভ প্রবতযক্ষা ফাবনী বধদপ্তগযয আঈবনয়ন দরবত/
০২
দরগনত্রীয ম্মানী ফৃবদ্ধ প্রগে।
০১

৩৩

ক্ষভাফাআর ক্ষকাগটথয ম্মানী
ক্ষমাগাগমাগ ভন্ত্রণারগয়য ড়ক  ক্ষযরথ বফবাগ কতৃক
থ ঢাকা ভানগগয ২০
ফছগযয ুযাতন বাড়ায় িাবরত  ২৫ ফছগযয ুযাতন ভারফাী ক্ষভাটযমান
াযগণয েন্য ক্ষভাফাআর ক্ষকাটথ বযিারনায বনবভগত্ত প্রগয়ােনীয় থথ ফযাে
প্রদান প্রগে।

৩৪

বতবথ ফক্তায ম্মানী
ন্যানার বডগপি কগরগে বতবথ ফক্তাগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।

৩৫

যক্ত দাতায ম্মানী
স্ত্র ফাবনীয ফদস্যগগণয যক্তদাতাগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।

৩৬

১৪৮১

আঈবনয়ন বযলদ/ ঈগেরা বযলগদ কভথযতগদয ক্ষফতন- বাতা/ম্মানী

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XXXVIII 

বফলয়
আঈবনয়ন বযলদ ক্ষগক্রটাবযগদয যকাবয তবফর ক্ষথগক ১০০% ক্ষফতন০১
বাতা প্রদান ংক্রান্ত।
আঈবনয়ন বযলদ ক্ষিয়াযভযান  দস্যগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধয েন্য
০২
বতবযক্ত থথ ফযাে প্রগে।
দপাদায  ভল্লাদাযগদয ভাবক ক্ষফতগনয যকাবয ং ফৃবদ্ধকযণ
০৩
প্রগে।

ত্র নম্বয

তাবযখ

ৃষ্ঠা

ভ/বফ/ফা-২/৩৭০১-৩৬০৭(৫)৯৯/১৪৭

19-042001

১৪৯৬

ভ/বফ/ফা-২/৩৬০৭(৫)৯৯/২১৮

28-052001

১৪৯৭

ভ/বফ/ফা-১২/৩৭০৫৩৬০৫/১/২০০৩/২৩৯৫

28-062006

১৪৯৮

14-052007

১৪৯৯

ভ/বফ/ফা-১২/৩৭০৫৩৭০৭/১/২০০৫/৮৪৯

27-012008

১৫০০

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৩/২০০৬/২৩০

27-012009

১৫০১

ভ/বফ/(প্রবফবধ-২)/অআন 
ধযাগদ(৩)/২০০৯/৩৮২

22-022010

১৫০২

০৭.০০.০০০০.১২৯.০০.০১৬.১২-১৮

01-032012

১৫০৩

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ম্মানী/বপ- ২০/৮৬/৪০

22-021987

১৫০৫

31-101988

১৫০৬

০৪ আঈবনয়ন বযলগদয ক্ষিয়াযভযান  দস্যগগণয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। ভ/বফ/প্রবফ-৩/ম্মানী-৩/২০০৬/৬৩
০৫ আঈবনয়ন বযলদ ক্ষিয়াযভযান  দস্যগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধকযণ।
আঈবনয়ন বযলদ বিফগদয ক্ষফতন বাতা ১০০% যকাবয তবফর গত
প্রদাগনয বফলগয় ভতাভত প্রদান প্রগে।
ঈগেরা বযলদ ক্ষিয়াযভযান  বাআ ক্ষিয়াযভযানগগণয ভাবক ম্মানীয
০৭
ায ফৃবদ্ধকযণ।
ঈগেরা বযলদ ক্ষিয়াযভযান  বাআ ক্ষিয়াযভযানগগণয ভাবক ম্মানী
০৮
বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে।
০৬

৩৬

বপ গ্রণ
স্ব- াবত ংস্থা, থথ- স্বাবত ংস্থা, বফবধফদ্ধ ংস্থা, থথরগ্নী ংস্থা 

০১ ক্ষকাম্পানীয এযাগক্টয দ্ব্াযা বনয়বন্ত্রত ক্ষকাম্পানীভূগ খন্ডকারীন দস্য/

ডাআগযক্টয বাগফ ভগনানীত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয বপস্ গ্রণ প্রগে।
স্ব- াবত ংস্থা, ধথ- স্ব- াবত ংস্থা, বফবধফদ্ধ ংস্থা, থথরগ্নী ংস্থা 
ভ/(বফ)/প্রবফ- ২/ম্মানী/বপ০২ ক্ষকাম্পাবন এযাগক্টয দ্ব্াযা বনয়বন্ত্রত ক্ষকাম্পাবনভূগ খন্ডকারীন দস্য/ ডাআগযক্টয
২১/৮৮/১৩১(১০০০)
বাগফ ভগনানীত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয বপস্ গ্রণ প্রংগগ।

৩৭

ভাঘথ বাতা
ক্ষফভাবযক যকাবয, স্বায়ত্তাবত  অধা- স্বায়ত্তাবত প্রবতষ্ঠাগনয
০১ কভথিাযীগণগক বনম্নফবণথত াগয ১- ৬- ৮২ তাবযখ আগত ভাঘথ বাতা
প্রদাগন

থথভ/প্রবফ- ২/বাতা- ৮/৮২/২৫২

13-071982

১৫০৮

াভবযক  ক্ষফাভবযক ক্ষননগবাগীগণ থথাৎ, ফাধথকযগতু ক্ষননগবাগী,
ফয ক্ষননগবাগী, ভথথ ক্ষননগবাগী, ক্ষবতূযণ ক্ষননগবাগী,
০২
াবযফাবযক ক্ষননগবাগী, াবতয বফলয়ক ক্ষননগবাগী, এফং ক্ষভ
ক্ষননগবাগী ১- ৬- ১৯৮২ আং তাবযখ আগত ভাঘথ বাতা প্রদান

স্মাযকথথভ/প্রবফ- ২/বাতা- ৮/৮২/৪১৬

14-121982

১৫০৯

০৩ Provisional ক্ষনন ক্ষবাগীগদয ভাঘথবাতা

MF/RII/Allow-57/83-698

21-081983

১৫১০

থথভ/প্রবফ- ২/বাতা- ১/৮৪/১০২

21-051984

১৫১১

থথভ/প্রবফ- ২/ভবা- ১/৮৪/১২৮

23-071984

১৫১২

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ৮(ভঃবাতা)/২০০৩/১২৫(১০০০)

19-072003

১৫১৩

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/বফবফধ২২(ভঃবাতা)/২০০৮/১০৯(১০০০)

01-072008

১৫১৫

MF-FD(Imp)-3-0(G)-1-85-204

09-121985

১৫১৮

02-112011

১৫১৯

20-062011

১৫২১

00-031985
02-071989

১৫২৩

০৪

যকাবয স্বায়ত্তাবত,অধা- স্বায়াত্তাবত ংস্থা  োতীয়কযণকৃত
ফযাংক  ন্যান্য অবথথক প্রবতষ্ঠাগনয কভথিাযীগগণয ভাঘথ বাতা

০৫ ক্ষননগবাগীগদয ভাঘথ বাতা
যকাবয/ অধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়াত্ত ফযাংক  থথ রগ্নী

০৬ প্রবতষ্ঠানভূগয কর মথাগয়য কভথকতথা/ কভথিাযীগণগক এফং াভবযক
ফাবনীয কর দস্যগদযগক ভাঘথবাতা প্রদান।
যকাবয/ অধাযকাবয/ স্বায়ত্তফাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী
০৭ প্রবতষ্ঠান ভূগয কর কভথকতথা  কভথিাযীগক ১রা েুরাআ, ২০০৮ তাবযখ
ক্ষথগক ২০% াগয ভাঘথ বাতা প্রদান।

৩৮

বধকার বাতা
০১ Over Time Allowances for Drivers.

িীপ ক্ষভগোবরটন ভযাবেগেট এয কামথারয়, ঢাকা, িট্টগ্রাভ এফং ০৬বট
বফবাগীয় ক্ষেরা মথা ঢাকা, িট্টগ্রাভ, যাোী, খুরনা ফবযার  বগরট ক্ষেরায
০২
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১- ২৪৮
িীপ েুবডবয়ার ভযাবেগেট এয কামথারগয় কভথযত ক্ষডাি যাআডাগযয
নুকূগর বধকার বাতায (বায টাআভ) নুগভাদন প্রদান প্রগে।

৩৯

অআনেীফী বপ
০১

৪০

গৃায়ণ  গণূতথ ভন্ত্রণারগয়য েন্য অআনেীফীয বপ বনধথাযণ  বযগাধ
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৭.০১৬.১১- ১২৯
প্রগে।

বফবফধ
Payment of bonus to Government servants deputed to foreign
০১
service.
০২ ঈন্নয়ন ক্ষরবীভূগয বাফযক্ষণ দ্ধবত।

MF/FD/Reg.II/34/84
ভ/বফ/ফা- ২/১আ- ৬৫(২)/৮৮/২১২

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XXXIX 

১৫২৪

বফলয়
ত্র নম্বয
থানায় তদন্ত ায়তা প্রদাগনয েন্য যকাবয থথ ফযাে প্রদান
০৩
ভ/বফ/প্রবফবধ-৪/বফফা-২/২০০৭/১৪৮
ফাংরাগদ ুবর ফাবনীগত বনগয়াবেত ুবর দস্যগদয করযাণ প্রগে।
াফথতয িট্টগ্রাভ অঞ্চবরক বযলগদয দস্যগগণয সুগমাগ-সুবফধা ফৃবদ্ধ
০৪
ভ/বফ/(প্রবফবধ-২)ম্মানী-২/৯৯/৪০৬
বনয়বভতকযণ প্রগে।
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ এয ক্ষপ্রবক্ষগত ক্ষের ফবথবুত অনায 
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ০৬/২০০৫(ং০৫
বববডব দস্য- দস্যাগদয বাতাবদ ৩০% ফৃবদ্ধকযণ প্রগে।
১)/৪০৪

থথ বফবাগগয আ-ফুক

তাবযখ

ৃষ্ঠা

13-092007

১৫২৫

01-042010

১৫২৬

11-052010

১৫২৭

 XL 

াথযা-৭
পাঢা
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াড়ী পাড়া পাঢা
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division
No. MF (ID)H-2/77/612.

Dated, Dacca, 26th September 1977

MEMORANDUM
Subject: Housing Facility in Autonomous Bodies etc.
It has been noticed that Autonomous, Semi-autonomous Bodies/ Banks, Financial institutions,
Statutory Corporations and their enterprises have during the past years adopted new and divergent
arrangements in the matter of hiring residential accommodation for and grant of House Rent Allowance
to their employees. In many case these facilities are in excess of what was specifically land down in
Government order of the subject or were not granted in accordance with the prescribed procedure.
Attention of all concerned were drawn from time to time to these irregularities.
2.

The matter had been receiving serious attention of the Government. It was also included in the
terms of reference of the Pay and Services Commission.

3.

Having considered the matter in all its aspects, the Government has been pleased to decide that
henceforth the hiring of residential accommodation for, and grant of House Rent Allowance to–
a)

the employees (other than workers as defined in Act X of 1974) of autonomous and semiautonomous bodies, banks, financial institution, insurance On the statutory corporations and
their enterprises and

b) the employees of joint stock companies in which the Government or its nominees hold all or
majority shares (other than companies in which there is foreign equity participation) whether
managed by Corporation or not, wilt be governed by the following provisions:–
I.

(a) Residential accommodation may be hired at monthly rent not exceeding Tk. 2500
and Tk. 2000 respectively or Chairmen and full-time members of the Board of
Directors of the industrial and commercial corporations organisations listed in
Annexure „A‟.
b) Residential accommodation may be hired for the Chairmen and full-time members of
the Board of Directors/ Members of the Bangladesh Water Development Board and
Bangladesh Power Development Board and Bangladesh Agricultural Development
Corporation at rent not exceeding Tk. 2500 and Tk. 2000 respective by.
c) Residential accommodation may be hired at rent not exceeding Tk. 2000 per month
fori)

Chairmen of autonomous bodies etc., in the industrial and commercial sectors as
shown in the list at Annexure B: and

ii) Managing Directors of joint stock companies per list at Annexure C. In case
where there is no Managing Directors, the sub-clause (ii) will apply to the Chief
Executive of the company designated as General Manager.
d) For full-time members of the Boards of Directors of autonomous bodies etc., not
covered by (a), (b) and (c) above, houses may be hired in accordance with the rent
table given in sub-para II (c) below.
II. a)

Residential accommodation may be hired for such employees of autononomous
bodies etc. in industrial and commercial. sector (listed in Annexure D) and their
enterprises as are in receipt of pay Tk. 12000 or more per month.

b) In other autonomous bodies ctc., provision of residential accommodation will be
restricted to those catagories employees drawing pay of Tk. 1200 or more, who
would have been entitled to be provide with residential accommodation under the
rules in force on 16-12-1971. That is this facility does not extend to all employees
drawing pay of Tk. 12000. An employee drawing Tk. 1200 now will not be entitled
to hired accommodation if he would not have been entitled to it under the rules in
force on 16-12-1971.
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c)

The maximum monthly rent for hired house under sub-para (a) and (b) will be as
below:
Monthly Pay
For Dacca, Narayanganj,
Other places
Khulna, Chittagong.
Tk. 1200 to 1500
Tk. 900
Tk. 720
Tk. 1501 to 2000
Tk. 1200
Tk. 960
Above Tk. 2000
Tk. 1500
Tk. 1200

III. In all cases where hired accommodation is provided:a)

the person to whom the accommodation is provided will pay rent @ 10% of his pay
by deduction from the pay bill

b) the house should be hired unfurnished and no furniture etc., should be provided by
autonomous body etc.
c)

the house should be hired in the name of the autonomous body. In no case rent
should be paid to the employees for whom it is hired;

d) rates and taxes for the property, cost of repairs, periodic maintenance. charges for
water, electricity or gas etc., should not be paid by the autonomous body;
e)
IV. a)

chowkidar, night-guard, mali etc., should not be provided by the autonomous body.
Such of the employees of the autonomous bodies listed in Annexure „D‟ who are not
entitled to residential accommodation, and employees who are entitled to residential
accommodation in terms of sub-para II (a) and (b) but have not been provided with
such accommodation will be paid House Rent Allowances at the following rates per
month:
Monthly Pay
Up to Tk. 100

Between Tk. 1001 to
200
Above Tk. 2000

For Dacca, Narayanganj,
Khulna, Chittagong.
35% of pay subject to minimum
of Tk. 80.
30% of pay subject to a
minimum of Tk. 350.
25% of pay subject to a
minimum of Tk. 600.

For other palces.
30% of pay subject to a
minimum of Tk. 75.
25% of pay subject to a
minimum of Tk. 300.
20% of pay subject to a
minimum of Tk. 500.

b) Employees of other autonomous bodies will be paid House Rent Allowances at the
following rates per month:
Monthly Pay

30% of pay subject to a
minimum of Tk. 75.

25 % of pay subject to a
minimum of Tk. 60.

Between Tk. 1001
to Tk. 2000

25% of pay subject to a
minimum of Tk. 300.

20% of pay subject to a
minimum of Tk. 250.

Above Tk. 2000.

20% of pay subject to a
minimum of Tk. 500.

15% of pay subject to a
minimum of Tk. 400.

V. The provision regarding House Rent Allowance will come into effect retrospectively from
1-7-1977. But payment can be made only after orders regarding re-fixation of pay in the
New National Scales are issued. It is expected that this order will be issued in October,
1977.
VI. The provisions regarding hiring of residential accommodation will come into effect
immediately on the issue of this order and will be implemented in the following manner:
The autonomous bodies etc., should take immediate steps to hire residential
accommodation, if any hired by them for employees whose present pay is less than Tk.
1200 or who are not in accordance with the foregoing paragraphs entitled to be provided
with hired residential accommodation. Rehiring should be completed as early as possible
but not later than 31-21-1977 so that with effect from 1-1-1978 the autonomous bodies
will pay rent only for house hired by them in their own names form occupation by
persons who can under this order be provided with residential accommodation within; the
rent ceilings given in the preceding paragraphs.
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4.

This order supersedes all earlier orders on the subject except that the provision para 3 above shall
not be construed in any way modify the instructions contained In Ministry of Finance
Memorandum No. MF/ R-II/ HR/ 7/ 77/ 216, dated 30-8-1977 regarding use rent benefits drawn
irregularly by the officers and other employees of autonomous dies/ corporations etc.

5.

It may be mentioned here that the Government took the above noted decisions after careful
consideration of all aspects of the matter including the resources of nation and the implications of
the decisions on the programmes for the overall economic development and well-being of the
nation.

6.

Further in order to release the housing problem of the employees the autonomous bodies will
undertake construction of residential accommodation for their employees out of their profits with
the approval of the Administrative Ministries concerned, The concessional financing facilities
provided by the House Building Finance Corporation may also availed of this purpose. Where the
autonomous bodies are unable to undertake construction programme with their own resources or
HBFC loan, provision may be made the Annual Development Programme for such constructions.

7.

Reference for clarification on any point arising out of this order (except para 4) may be made as
usual to the Division issuing the order i.e., the Implementation Division, Ministry of Finance.

A. F. M. EHASANUL KABIR
Additional Secretary in-Charge.
Implementation Division,
Ministry of Finance.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division

MEMORANDUM
No. MF (ID)H-2/77/48

dated, the 20th January, 1978

Subject: Housing Facility in Autonomous Bodies etc.
In continuation of this Division‟s Memo No. MF (IDH-2/ 77/ 28, dated 16-1-1978 (copy enclosed)
on the subject noted above, the undersigned is directed to state that the employees who are drawing pay
in the national Grade V, VI, VII, VIII, IX OR X and who are allowed to draw House Rent Allowance
under the above mentioned Memorandum, shall not be paid „Fringe Benefits‟ in full. They shall get
fringe benefits at the lower rates which would have been admissible to them had they been provided
with residential accommodation by the respective organisations.

S. G. MUSTAFA
Deputy Secretary.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division
No. MF (ID)H-2/77/28

dated, 16th January, 1978.

MEMORANDUM
Subject: Housing facility in Autonomous Bodies etc,
The undersigned is directed to refer to para 3 (v) of this Division‟s‟ Memorandum No. MF (ID)-H2/ 77/ 612, dated 26th September, 1977 on the subject noted above, wherein it was stated that the
provision regarding House Rent Allowance as contained in para 3 (IV) (a) and 3 (IV) (b) of the Memo
would come into effect from 1-7-1977, but payment could be made only after orders regarding refixation of pay in the New National Scales are issued.
As the announcement of New National Grade and Scales of Pay in respect of employees of
Autonomous Bodies etc., will take a little more time, they may in the mean time, be paid House Rent
Allowance by way of advance at the rates laid down in para 3 (IV) (a) of para 3 (IV) (b) as the case
may be, to be calculated on their basic pay actually drawn. This advance payment is subject to
adjustment against the amount payable on re-fixation of pay and allowances in the New National
Grades and Scales when announced and further payment‟ or recovery, as the case may be, will be
effected a accordingly·

S. O. MUSTAFA
Deputy Secretary,
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division
No. MF (ID)H-2/77/316

dated, Dacca, the 18th March, 1978.

MEMORANDUM
Subject: Housing Facility in Autonomous Bodies etc.
The undersigned is directed to state that according to this Division‟s Memo. No. MF (ID)H-2/ 17/
612, dated 26-9-1977 on the subject noted above and subject to the conditions laid down therein, hired
residential accommodation may be provided to the officers of autonomous bodies etc., drawing a
monthly pay of Tk. 1200 or more.
The Government have now been pleased to. decide that pending introduction of the New National
Grades and Scales of pay, the amount of monthly pay will for this purpose only be calculated with
reference to. the total of the basic pay of the officer (excluding Special Pay etc.,) and the (first) Adinterim Relief sanctioned under O. M. No. MF (IC)-17/75/ 895, dated 2-6-1975.

S. G. MUSTAFA
Deputy Secretary,
Implementation Division.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division
No. MF (ID)H-2/77/Pt/640

dated, Dacca, the 14th June, 1978.

MEMORANDUM
Subject: Housing facility in Autonomous Bodies etc.
A reference is invited to the Establishment Division‟s Circular no. RV/ 4A-9/ 74-23 (350) dated 7-81974 (copy enclosed) (on the subject of Government residential accommodation for Officers and staff
who have house in their own. names or in the names of their wives or dependants at Dacca/
Narayanganj/ Chittagong/ Khulna/ Rajshahi). This was also applicable. to the employees of the
Corporations/ Boards/ Agencies/ Authorities/ Statutory Bodies set up by Government.
2. A question has been raised as to whether that circular is still in force in view of this Division‟s
Memo No. MF (ID) H-2/ 71/ 6l2, dated 26-9-1977 regarding housing facility in Autonomous Bodies
etc. It is confirmed that the Establishment Division‟s Circular No. RV/4A-9/ 74-23 (3S0), dated 7-81974 is still in force.
3. It. is also clarified that the wards „Government residential accommodation‟ occurring in the
Establishment Division‟s circular mentioned above mean:
a)

in respect of a Government servant an accommodation own or hired by Government and

b) in respect of an employees of a Corporation, Board, Agency, Authority, Statutory Body etc.,
set up by the Government, an accommodation owned or hired by the organisation concerned.
In other words, an employee of the Government or a Corporation, Board, Agency/ Authority/
Statutory Body set up by the Government under an Act or otherwise who wons a house or houses in his
own name or in the name of his wife or dependant child for the purpose of residential accommodation
shall not be provided residential accommodation by the employer either in a house owned by it or hired
by it. However an employee who wons only one house in his name or in the name of his wife or
dependant child may be provided with residential accommodation by the employer for a maximum
period of 6 (six) years commencing on the date from which the house is let out or is otherwise made
habitable, whichever is earlier.
4.

This issues with the concurrence of the Establishment (Regulation) Division.

S. G. MUSTAFA
Deputy Secretary.
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ককডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক, প্রবথাদ াঈাআাং
যাঔা দাং- ২।
দাং- াণথফাঃ/প্রব- ২/এাআঘ,াঅভ- ১/৭৭/৩৬২(৩০০)

ঢাবভঔ: ২৯শয বটগম্বভ, ১৯৭৮

শপ্রভও:

চদা শও, এফ, ওবভফ
শওযদ াবনাভ
াণথ ফন্ত্রডাম।

প্রাধও:

ফলা বলাভক্ষও (ববপম),
াাংমাগতয, শগুদাবকঘা,
ঠাওা।

বর:

াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝল কড়  াথথ- কড় শঢগদ ঙুবঝ া াফবওপাগ ভঔাস্ত ণাওাওামীদ ফগ াড়ী পাড়া
প্রাবি প্রাংগক।

াণথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ২৫শয শগেম্বভ, ১৯৭৮ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ এফ,এন/ াঅভ- ২/ এাআঘাঅভ- ১/ ৭৭- ২৬ (৫০০)
দাং স্ভাভওবমবধভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ ঢাাঁলাগতভ বমবঔঢ ২৯শয দগপম্বভ, ১৯৭৮, ঢাবভগঔভ বচএ- ১/(শওাাঃ) াভ- ২২/২৪৮ দাং
ধগেভ াঈত্তগভ াণথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও প্রতত্ত ২০ শয বটগম্বভ, ১৯৭৮ ঢাবভগঔভ াণথফ/ প্রব- ২/ এাআঘ,াঅভ- ১/ ৭৭/ ৩৫৩
দাং স্ভাভও াঅাংবযও াংগযাথদধূও
থ বদম্নস্বাক্ষভওাভী এাআ ফগফথ চাদাাআগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ শব, শওাদ ভওাবভ ওফথঘাভী ববত
াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝওামীদ ফগ ভওাবভ াস্থাদ শণগও শ- ভওাবভ াস্থাগদ ঘবমা বাদ ঢগ ভওাবভ াস্থাদ
ঢযাগকভ ঢাবভঔ লাআগঢ বঢবদ াড়ী পাড়া পাঢা প্রঘবমঢ লাগভ প্রাি লাআগদ।
২। ভওাভ ওঢৃথও প্রতত্ত াড়ী পাড়া পাঢা ক্ষবঢধূভড পাঢাভ ান্তকথঢ। াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝওামীদ ফগ াআলাভ প্রাধযঢা
ম্পগওথ এ, াঅভ- ৬(ব) এভ বদগম্ন ভওাবভ বদ্ধান্ত (a) শঢ বওঙুাআ বডথঢ ল দাাআ। াআলাগঢ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ
এাং ঙুবঝ লাআগঢ ধুদভা ওাগচ শবাকতাগদভ ফগ াড়ীপাড়া পাঢাল ববথ পাঢাভ প্রািযঢা ম্পগওথ বডথঢ াে
াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝওামীদ ফগভ ধভ ভওাবভ ওফথঘাভীগও াথাভডঢাঃ ওাগচ শবাকতাদ ওবভগঢ ল দা বথা এ, াঅভ
এভ বডথঢ ববথ াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝভ শক্ষগে প্রগবাচয দগল।
শও, এফ, ওবভফ
যাঔা প্রথাদ
াণথ ফন্ত্রডাম।
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division
No. MF (ID)-1-3/77/139

dated, 7-2-1979.

OFFICE MEMORANDUM
Sub:

Notification No. MF(ID)-I-3/77/850 dated 20-12-1977.

The undersigned is directed to say that Government have been pleased to decide that House Rent
Allowance admissible for Dacca, Narayanganj, Chittagong, Khulna under para 17 (1) of the
Notification dated 20-12-1977 is admissible for the city of „Rajshahi‟ also.
Necessary amendment to the Notification noted above will be made in the. due course.
This order will take effect (from 1st July. 1977).

A. MANNAN
Deputy Secretary.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division

NOTIFICATION
No. MF(ID)-I-3/77(Part-II)/172

dated, Dacca, the 20th February, 1979.

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 amendments in the
Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 namely:In the said order, in paragraph 15A, the existing provision shall be re-numbered as sub-paragraph (1):
a)

in sub-paragraph (1) so re-numbered, the word „further‟ shall be omitted; and (B) after subparagraph (1) amended as aforesaid, the following new sub-paragraph shall be added,
namely:„(2) If a person who was not in occupation of Government accommodation on 1.7.1977 is
provided with such accommodation after 1-7-1977, his emolument under sub-paragraph (1)
shall be calculated with effect from the date on which he is provided with such
accommodation, the principle for such calculation being that he shall be deemed to have been
in occupation of a Government accommodation prior to 1-7-1977, so that his emolument does
not become less than what he would have been entitled to had he been in occupation of a
Government accommodation on 1-7-1977.‟
By order of the President,

A. F. M. EHASANUL KABIR
Secretary.
Implementation Division
Ministry of Finance.
No. MF(ID)-I-3/77(Part-II)/172(200)

dated, 20-2-1979,

Necessary amendments are being notified in the gazette separately. In the meantime, he pay of the
Government servants may be fixed and allowed to be drawn after adjustment of the overdrawal and
underdrawal, if any.

K. A. MANNAN
Deputy Secretary.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING
Implementation Section II

NOTIFICATION
No.MF (IMP)·II- (2)-F (W)-23/83/Pt. 1/179

dated, 1-1-1984.

In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Condition)
Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following further amendment in
the Services (Grades, Pay and Allowances), Order. 1977 namely:
In the aforesaid order, In paragraph 17, for sub-paragraph (4) the following shall be substituted,
namely:-„(4) If both the husband and wife arc employees in any office of the Government or any public
Body and Nationalised Enterprise including Banks and Finance Institutions or any office of
the Government and Public Body and Nationalised Enterprise including Banks and Financial
Institutions and are posted at the same station and residential accommodation is provided to
one of them, the rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the
residence is allotted and the other spouse shall neither be entitled to residential
accommodation nor the house rent allowance under this paragraph, unless the husband and
wife live separately‟.

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
Finance Division
Implementation Section-IV
NOTIFIOATION
No. MF/FD (Imp)-IV/H (G)-6/85/46

dated 24-4-1985;

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 amendment in the
Notification No. MF (TD)-M-3/77/ 854 dated 20-12-1977 issued by the former Implementation
Division, namely:In the aforesaid Notification, in paragraph 16, for sub-paragraph „R‟ the following shall be Substituted,
name1y:Rent: House Rent Allowance
For Constables:a)

Married constables who are not provided with married accommodation and not provided with
accommodation in barracks also will be paid House Rent Allowance at 45 percent of basic pay
with effect from 1-10-1983 and at 50 percent of basic pay with effect from 1-6-1984.

b) Married Constable who are not provided with married accommodation but residing in brracks
will be paid House Rent Allowance at 40 percent of basic pay subject to a minimum of Tk.
75.00 per month with effect from 1-6-1984.
c)

Unmarried Constables will be entitled to a House Rent Allowance at 20 percent of basic pay
subject to a minimum of Tk. 50.00 per month with effect from 1-1-1977.

By order of the President.
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ যাঔা-২
দাং-াফ/াব/প্রব-২/ঙুবঝ-১/৮৫/৭

ঢাবভঔ:

বর:

বদা শঢগদ ঙুবঝওামীদ ফগ ওফথঘাভীগতভ াড়ীপাড়া পাঢা  বঘবওৎাপাঢা ম্পগওথ।

ূে:

ববচএ/ শপ্রা-১/১৫৩/২৫, ঢাাং-২৯/০৯/৯৭ াাং, ১৩/০১/৯১াআাং

০৯/০৩/৯১ বরাঃ
২৪/১১/৯৭ াাং

বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, াংস্থাধদ বপাগকভ ১০/০৫/৮৩ াআাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াবন স্ভাভও
দাং াআবঢ (গভগু-৪) ২০২/৮৩-৩৯ এভ ৪ (২)  ৪ (৫) ানুগেত ানুবাী বদা শঢগদ ঙুবঝওামীদ ফগ াংবিষ্ট ওফথওঢথা ওফথঘাভীকড, বদা শঢগদ ঙুবঝগঢ বাাভ ধূগথ শব ধবভফাড াণথ াড়ী পাঢা পাঢা  বঘবওৎা পাঢা বলাগ ধাাআগঢদ,
াঈলাাআ প্রাধয লাআগদ।
শফাাঃ াঅমাাঈবিদ
ববদভ লওাভী বঘ
প্রবঢ:
চদা বভাচাঈবিদ াঅলগফত
বদভীক্ষা  বলাভক্ষড াবনাভ (ধদ্ধবঢ)
ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ ওাবথাম
২/৩, াঅাঈঝাভ ার্কথমাভ শভাট
ফকাচাভ, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
বলাঃ াণথ ানুবপাক
াগচঝ যাঔা- ২
দাং- াফ/বলাঃাণথ/া- ২/২(১)/৯৩- ৯৬/১১১

ঢাবভঔ: ২০/১১/১৯৯৬ বরাঃ

বর: যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ বগতগয প্রবযক্ষড, শবফদাভ/ বগম্পাবচাফ/ াওথযধ/ বফবঝাং/ াআন্ফগধওযদ/
ওদনাগভন্ফ/ প্রবযক্ষড ধবথগক্ষড/ ক্তয প্রতাদ (Address) াআঢযাবতগঢ শবাকতাদওাগম প্রাধয পাঢা  ান্যান্য
সুগবাক- সুবথামী প্রাংগক।
বদগতথযক্রগফ চাদাদ বাাআগঢগঙ শব, যস্ত্র াবলদী বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ বকঢ ৫/৯/৯৪ ঔৃ: ঢাবভগঔভ ২২০৭/বঝ
দম্বভ স্ভাভওবমবধ বদগম্নাক্তপাগ াঅাংবযও াংগযাথদ এাং াংগবাচগদ াণথ বপাক ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওবভাগঙাঃ
ও: দতবদও পাঢা
(১) (ও+) বগতয প্রবযক্ষড শফাতওাম াদূর্ধ্থ ১০ (তয) বতদ লাআগম এাং স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ শওাদরূধ য লদ দা
ওবভগম বধাঅভবধ রুম ১৩৪ এাং ১৩৭ এ বডথঢ াথাভড যঢথামী াগধগক্ষ প্রবযক্ষডাণথী থার্কময পাঢাভ যঢওভা
১০০ পাক প্রাধয লাআগ।
XXX

XXX

XXX

(খ)
প্রবযক্ষডওাগম ণাওা, ঔাা  বাঢাাগঢভ শক্ষগে শব শওাদ এওবঝ া রৃাআবঝ স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ লদ ওবভগম,
াবযষ্ট াাংয/াাংযাবতভ চন্য প্রবযক্ষডাণথীভ প্রাধয দতবদও পাঢাভ লাভালাবভ াাংয বধাঅভবধ রুম ১৩৭ (ব) (২) এভ
বথাদ ানুবাী প্রগত লাআগ।
(গ)
াদূর্ধ্থ ১০ (তয) বতদ শফাতওাগমভ ফগথয বগতয ানুবিঢয শবফদাভ, বগম্পাবচাফ াআঢযাবতগঢ াাংয গ্রলডওাভী
যস্ত্র াবলদীভ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীকড, স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ ণাওা, ঔাা  বাঢাাঢ াত শওাদরূধ য লদ দা ওবভগম
বধাঅভবধ রুম ১৩৪ এাং ১৩৭ এভ াথাভড যঢথামী াগধগক্ষ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বতযফাদ বথাদ ানুবাী রৄথু
থার্কময পাঢা প্রাধয লাআগদ। এাআ দঢুদ সুবথা প্রঢথগদভ নগম াঈগেবঔঢ স্ভাভওবমবধভ “ও: দতবদও পাঢা (২)” এ
বডথঢ সুবথা াঅভ মৎ ণাবওগ দা।
(ঔ) (২): ঘুবক্ত ানুবাী সুবথামী (াড়ী পাড়া)
স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ প্রবযক্ষডাণথীগও বগতয প্রবযক্ষডওাগম াস্থাদ সুবথা প্রতাদ দা ওবভগম প্রবযক্ষডাণথীভ বদগচভ এাং
ঢালাভ ধবভাভগকথভ চন্য বণাবণ দতধগেভ ফাথযগফ প্রাি দতবদও পাঢাভ াঈধভ যঢওভা ১৫ (ধগদভ) পাক লাগভ াড়ী
পাড়া পাঢা াণা প্রওৃঢ াড়ী পাড়া এাআ রৃাআগভ ফগথয বালা ওফ লাআগ, ঢালা প্রাধয লাআগ।
XXX

XXX

XXX

ঞ: াবঢবভক্ত ফামাফাম লগদভ চন্য প্রাধয সুবথা।
(২)
বতযফাদ স্ভাভওবমবধভ বথাদ ানুবাী, সুফদ্র ধগণ াবঢবভক্ত ফামাফাম লগদভ চন্য প্রওৃঢ পাাঈঘাভ প্রতাদ
াগধগক্ষ বধাঅভবধ ৩৮২ রুম এ বডথঢ (ব) শেম ানুবাী বগতয প্রবযক্ষগড াাংযগ্রলডওাভী যস্ত্র াবলদীভ
তস্য/তস্যকড ফুদ্র ধগণভ ধবভগঢথ বফাদ ধগণ ফধবভফাড দগতবযও ফুদ্রা যগ াবঢবভক্ত ফামাফাম লদ ওবভগঢ
ধাবভগদ।
২।

াঈধগভ বডথঢ াংগযাথদ/াংগবাচদফূল াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআগ।
শফাাঃ দচরুম াআমাফ
বুগ্ম- বঘ (বলাঃ াণথ)

বঢভড
১। বঘ, প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম, কডপদ, ওফগেক্স, শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
২। বপ্রবন্ফধাম স্টান াবনাভ, যস্ত্র াবলদী বপাক, প্রবযক্ষড ধবভতিভ, ঠাওা শদাবদা।
৩। বঘ, াণথ বপাক, এভ এওান্ত বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৪। াবঢবভক্ত বঘ (বলাঃ াণথ) াণথ বপাক- এভ যবক্তকঢ ওফথওঢথা।
৫। বুগ্ম- বঘ (বলাঃ াণথ) াণথ বপাক এভ যবক্তকঢ ওফথওঢথা, ঠাওা
৬। াবন ওবধ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াড়ীপাড়া-১/২০০৩/২৬৩

ঢাবভঔ: ০১/১১/২০০৩ বরাঃ

বর:

ফাঞ ধবথাগ ওফথভঢ ভওাবভ ওফথওঢথাকগডভ াথক্ষবডওপাগ ওফথস্থগম াস্থাদ বদবিঢওভডাগণথ ঠাওা তবম
লাভ ধভ ঢাগতভগও াগ্রাবথওাভ বপবত্তগঢ ভওাবভ াা ভাি াণা প্রাি াড়ীপাড়া পাঢা বিগুড লাগভ
প্রতাদ প্রগে।

ূে:

ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ ধে দাং-ফধব/ ফাপ্র/২ (১১৫)/ ববথ/৯৯-২০০২/৬৯৯, ঢাাং-২৪.১২.২০০২ বরাঃ

াঈধবুক্ত
থ বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ঠাওা ধুদাঃতবমওৃঢ ভওাবভ ওফথওঢথাগতভ াড়ী পাড়া পাঢা প্রাধযঢাভ বরগ
ভওাগভভ কৃলীঢ বদম্নরূধ বদ্ধাগন্ত াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:ও) ঘাওবভভ ১০ (তয) ঙভ ধূডথ লগগঙ এফদ ওফথওঢথা ববত ঠাওা ভওাবভ াা াওাভী লদ, ঢগ ঢাগও
ঠাওাভ াাআগভ তবম ওভা লগম এাং াঈক্ত ওফথওঢথা দূযদঢফ ২ (রৃাআ) ঙভ ঢাভ তবমওৃঢ শস্টযগদ ওাবঝগ
ঠাওা ধুদাঃতবম লগ এগম াা ভাগিভ শক্ষগে কৃলাদ  কডধূঢথ ফন্ত্রডাম াগ্রাবথওাভ বপবত্তগঢ এরূধ
ওফথওঢথাগও ভওাবভ াা ভাি প্রতাদ ওভগ। ঠাওা ভওাবভ াা ভাি দা ধাা ধবথন্ত ঠাওা
ধুদাঃতবমওৃঢ াঈক্ত ওফথওঢথা ঢথফাগদ প্রাি াড়ী পাড়া পাড়াভ বিগুড লাগভ াড়ী পাড়া প্রাধয লগদ।
ঔ) শওাদ ওফথওঢথাভ শবাকযঢা া তক্ষঢাভ ওাভগড ফাঞ ধবথাগভ ধগত ৩ (বঢদ) ঙভ ধূডথ লাভ ধূগথ ববত ভাষ্ট্রী
প্রগাচগদ ঠাওা শওাদ গুরুত্বধূডথ ধগত তবম ওগভ াঅদা ল, ঢগ ফনাঃস্বগম রৃাআ ঙভ ঘাওবভ দা ওভা গে
বঢবদ ঠাওা াা ভাগিভ শক্ষগে াগ্রাবথওাভ াণা বিগুড লাগভ াড়ী পাড়া পাঢা প্রাধয লগদ।
শফাাঃ যালগদাচ শঘৌথুভী
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঢভড:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
৩। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ ------------------------------------------------------------ফন্ত্রডাম/ বপাক (ওম)
৪। বলা ফলা-বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাভ াথীদস্থ ওমগও াবলঢ ওভাভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম।
৫। ওবফযদাভ, ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ, ভাচযালী, ঔুমদা, বভযাম,  বগমঝ বপাক।
৬। বুগ্ম-বঘ (ওম ানুবপাক), াণথ বপাক াণথ ফন্ত্রডাম
৭। শচমা প্রযাও ------------------------------------------------ (ওম)।
(বাঃদ্রাঃ চাঢী শঢদ শেম ২০০৯ াঅগতগয ০১/১১/২০০৩ াআাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াফ/ াব/ প্রব-৪/ াড়ীপাড়া১/২০০৩/২৬৩ দম্বভ স্ভাভওবঝ াবঢম ওভা ল।)
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ ানুবপাক
যাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াড়ী পাড়া-১/২০০৪/৬০
বর:

ঢাবভঔ: ২৪/৬/২০০৪ বরাঃ

ঔাকড়াঙবড় শচমাভ ড়ও বপাগকভ ভওাবভ াা াভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ফাবও শঢদ বগম
াড়ী পাড়া গ্রলড এাং ৭.৫%  ৫% লাগভ াড়ী পাড়া ওঢথদ প্রগে।

ূে: ববচএ‟ভ ওাবথামগভ ধে দাং-ববচএ/প্রব/(বঝ এফ)২২/৮২-৮৩/৫৭১, ঢাবভঔ: ১৯-৪-২০০৪ বরাঃ
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াা ভাি াংক্রান্ত বরগ শবগলঢু এ.াঅভ.
৩৮১ এম/৮২ শঢ এন াঅভ ৪৫ এভ াঅগমাগও কডধূঢথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ভওাবভ ওফথওঢথা -ওফথঘাভীগতভ শেডী  ভওাবভ
াাভ ওযাঝাকভী শখারডাভ শক্ষগে কডধূঢথ ফন্ত্রডাম ক্ষফঢাাদ; শগলঢু ঔাকড়াঙবড়ভ ড়ও  চদধণ বপাগকভ ২১বঝ
াা াধূডথাে (Improvised) শখারডাভ যাধাগভ „ববচএ‟ভ াবপফঢ „এন, াঅভ-৪৫ (এ) ানুবাী ধূঢথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও
াধূডথাে (Improvised) শখারডা ওভগঢ লগ‟ এভ াগণ াণথ বপাক এওফঢ শধারড ওগভ।

শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
শনাদ-৭১৭১৬৬০
বলা ফলা বদন্ত্রও
বঘাম পদ, ঢৃঢী শনচ
শগুদাবকঘা, ঠাওা-১০০০।
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এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔভ ধগেভ প্রবঢস্থাধও
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াড়ীপাড়া-২/২০০৩/৬৬
বর:

ঢাবভঔ: ১২/০৭/২০০৪ বরাঃ

েপগদভ াাআগভ ভওাবভ াা াস্থাদওাভী ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকগডভ ভওাবভ
াঅাদফূল েপগদভ াাংয বলগগ কডয ওগভ ঢাগতভগও বরৃযৎ বম ধবভগযাগথভ তা লগঢ াযালবঢ
প্রতাদ প্রগে।

ূে: ১। ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ ধে দাং-ভাওা/ চদ/ প্রাঃ/৮/৪/২০০৪-১১৭, ঢাাং- ১২/৫/২০০৪
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াণথ বপাগকভ ধে দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াড়ী পাড়া-২/২০০৩/২৬৯ ঢাবভঔ: ২২১১-২০০৩ এভ াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড েপগদভ াাআগভ শব ফস্ত
ভওাবভ াঅাগদ া ওগভদ শগুগমাগও েপগদভ াাংয বলগগ কডয ওগভ াংবিষ্ট ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ চন্য
ভািওৃঢ ভওাবভ াপগদ যরঢ ২০০ াআাঈবদগঝভ ধবভগঢথ বরৃযৎ বম প্রতাগদভ তা লগঢ াযাবলঢ প্রতাদ  াঈক্ত
বম ভওাবভপাগ ধবভগযাগথভ বরগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঘ
চদ বপাক
ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম
েপদ, ঠাওা-১০০০।
ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য ানুবমবধ শপ্রভড ওভা ল‟ম:
১। বঘ, কৃলাদ  কডধূঢথ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াড়ীপাড়া-১/২০০৩/৮৪

ঢাবভঔ: ১০/০৬/২০০৭ বরাঃ

বর:

ফাঞ ধবথাগ ওফথভঢ ভওাবভ ওফথওঢথাকগডভ াথক্ষবডওপাগ ওফথস্থগম াস্থাদ বদবিঢ ওভডাগণথ ঠাওা তবম
লাভ ধভ ঢাগতভগও াগ্রাবথওাভ বপবত্তগঢ ভওাবভ াা ভাি প্রতাদ াণা প্রাি াড়ীপাড়া পাঢা বিগুড
লাগভ প্রতাদ প্রগে।

ূে:

ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ ধে দাং-ফধব/ ফাপ্র/২ (১৪৪)/২০০৩-২০০৭/৫৪, ঢাাং-৮.৫.২০০৭

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ চাবভওৃঢ ধবভধে দাংফধব/ ফাপ্র/২ (১১৫)/ ববথ/৯৯-২০০২/৬৯৯, ঢাাং- ২৪.১২.২০০২ এভ ২ দাং ানুগেগত বডথঢ „ভওাবভ াা ভাি
দা ধাা ধবথন্ত‟ যগঢথভ ধবভগঢথ „ভািওৃঢ াা াস্ত তঔম ুগছ দা ধবথন্ত ‟ যঢথ ান্তপুথক্ত ওভাভ প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ
ফবন্ত্রধবভরত বঘ
ফবন্ত্রধবভরত বপাক
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃাঅাঃ াঈধ-বঘ, ফাঞ প্রযাদ াংগবাক যাঔা)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/ববথ-৪/াড়ীপাড়া-১/২০০৩/১৫১

ঢাবভঔ: ১৭/০৯/২০০৭ বরাঃ

বর:

বিগুড লাগভ াড়ীপাড়া প্রগে।

ূে:

বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথামগভ ধে দাং-ববচএ/ধদ্ধবঢ-১/২৫/ঔন্ট-৩/বিগুড লাগভ াড়ী পাড়া/২৬ ঢাাং২৬.০৭.২০০৭

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ ধবভধে দাং- ফধব/ ফাপ্র/
২ (১১৫)/ ববথ/ ৯৯-২০০২/ ৬৯৯, ঢাাং-২৪/১২/২০০২ এাং াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং-াফ/ াব/ প্রব-৪/ াড়ী পাড়া১/ ২০০৩/ ২৬৩ ঢাবভঔ ০১/১১/২০০৩ এভ বদগতথযদা শফাঢাগও প্রগাচদী যস্থা গ্রলড ওভগঢ লগ। ঢরৃধবভ
ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ ধবভধে দাং-ফধব/ ফাপ্র/২ (১৪৪)/ ২০০৩-২০০৭/ ১০৬ এাং াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং-াফ/
াব/ প্রববথ-৪/ াড়ী পাড়া-১/ ২০০৩/ ৮৪ ঢাবভঔ: ১০/০৬/২০০৭ শফাঢাগও „ভওাবভ াা ভাি দা ধাা ধবথন্ত ‟
যগঢথভ ধবভগঢথ „ভািওৃঢ াাভ াস্ত তঔম ুগছ দা ধাা ধবথন্ত‟ াংবিষ্ট ওফথওঢথা প্রাধয াড়ী পাড়া পাঢাভ বিগুড
লাগভ াড়ী পাড়া পাঢা প্রাধয লগদ।
০২। ববচএ ওাবথামগভ ববচএ/ প্রব (বঝএফ)/২৫/৮২-৮৩/৫৪২, ঢাাং-২৪.০৩.২০০৪ এাং ববচএ/ প্রব (বঝফ)/ ২৫/
৮২-৮৩/ ৬০ ঢাাং-০৯/০৮/২০০৪ ধগেভ বরগ াণথ বপাগকভ ২৫.৬.২০০৫ ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রববথ-৪/ াড়ীপাড়া১/২০০৩/৬৮ াংঔযও ধগেভ বদ্ধান্ত লাম ণাওগ।
াংবুক্ত ২ (রৃাআ) ওবধ।
ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ
বলা ফলা বদন্ত্রও
বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম
শগুদাবকঘা, ঠাওা-১০০০।
(তৃাঃাঅাঃ াঈধ-বলা ফলা বদন্ত্রও (ধদ্ধবঢ)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য বদন্ত্রড, যাঔা- ৭
দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ৭(১)/২০০৭/৬৭

ঢাবভঔ: ১৩/১১/২০০৭ বরাঃ

বর:

যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ বগতয প্রবযক্ষডওাগম াড়ী পাড়া পাঢা ৃবদ্ধওভড প্রগে।

ূে:

৬০১৮/বঝ/রুবমাং/৩৩০৩, ঢাবভঔ- ০২/০৭/২০০৭

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াণথ বপাগকভ ২০/১১/১৯৯৬ বরাঃ ঢাবভগঔ
চাবভওৃঢ াবন স্ভাভগওভ “ঔ(২): ঘুবক্ত ানুবাী সুবথামীভ (াড়ী পাড়া)” ানুগেতবঝ বদগম্নাক্তপাগ াংগযাথদ 
াংগবাচগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা লগমা:
১। যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ বগতয প্রবযক্ষডওাগম স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ প্রবযক্ষডাণথীগও াস্থাদ সুবথা প্রতাদ দা
ওবভগম প্রবযক্ষডাণথীভ বদগচভ এাং ঢালাভ ধবভাভগকথভ চন্য শব শওাদ শতগয প্রবযক্ষডাণথীভ চন্য াড়ী পাড়া
াঈক্ত শতগয াস্থাদভঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ফূমযাবঢ লাগভ (Assess Rate) প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ।
ঢগ াআলা ম্পূডথ থার্কময পাঢাভ (বঝএ) ২৫% এভ াবথও লগ দা।
২। াণথ বপাক ওঢৃথও ২০/১১/১৯৯৬ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ ১১১ দম্বভ স্ভাভগওভ ান্যান্য ওম যঢথাবত াধবভবঢথঢ
ণাওগ এাং এ াংগযাবথঢ/াংগবাচদওৃঢ পাঢা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ াঅবম ওতভ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৬৬৮০৪
বপ্রবন্ফধাম স্টান াবনাভ
যস্ত্র াবলদী বপাক
প্রবযক্ষড ধবভতিভ
ঠাওা শদাবদা, ঠাওা।
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াড়ী পাড়া-১/২০০৪/৮১

ঢাবভঔ:

১১/০২/১৪১৫ োব্দ
২৫/০৫/২০০৮ বঔষ্টাব্দ

বর:

াথথকড় শঢগদ াণা বদা শঢগদ াাথাভড ঙুবঝগঢ ণাওাস্থা ০১/০৭/২০০৬ ঢাবভঔ লগঢ চাঢী শঢদ
শেম/০৫ ানুবাী বথথঢলাগভ াড়ীপাড়া  বঘবওৎা পাঢা প্রাধযঢা প্রগে।

ূে:

বলা ফলা-বদন্ত্রগওভ ধে দাং-ববচএ/ধদ্ধবঢ-১/(বঝএফ)/২২/(৮২-৮৩)/ঔন্ট-২/১৯৯, ০৩/০২/২০০৮ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, „াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ১০/০৫/১৯৮৩ ঢাবভগঔভ
ফফথানুাগভ ঙুবঝগঢ কফগদভ ধূগথ শব ধবভফাড পাঢা াঈগত্তামদ ওগভগঙদ, ঙুবঝওামীদ ফগ্র ফগ াঈক্ত ধবভফাড পাঢাাআ
প্রাধয লগদ। ঙুবঝগঢ ণাওা াস্থা বথথঢ লাগভ পাঢা ধাগদ দা‟।
শফাাঃ াঅরৃভ ভবযত বফা
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ:- ৭১৭৩০৫৭।
বলা ফলা বদন্ত্রও
বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম
বঘাম পদ, ঢৃঢী শনচ
শগুদাবকঘা, ঠাওা-১০০০
(তৃাঃাঅাঃ- াঈধ-বলা ফলা বদন্ত্রও (ধদ্ধবঢ)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭৩.০২২.২২.০২.০০.০০৫.২০১১-৬৮

ঢাবভঔ: ১৯ এবপ্রম, ২০১১

বর:

চদপ্রযাদ প্রবযক্ষড দীবঢফামা (বধএবঝবধ) এভ ৯ (iv) এ Free Accomodation সুবথাভ বরগ খঝদাগত্তাভ
ম্মবঢ প্রতাদ।

ূে:

াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-০৫.২২১.০১৬.০২.০০.০১৮.২০১১.৬৭, ঢাবভঔ- ৬ ফাঘথ ২০১১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, চদপ্রযাদ প্রবযক্ষড দীবঢফামা ২০০৩ এভ
ানুগেত ৯ (৪) এ বডথঢ Free Accomodation এভ শক্ষগে ফাবও শঢদ লগঢ ৭.৫০% ওঢথদ দা ওভা াংক্রান্ত
াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ০৫/০৮/২০০৩ ঢাবভগঔভ াঅগতগযভ াগণ এওফঢ শধারড ওগভ াণথ বপাগকভ খঝদাগত্তাভ ম্মবঢ
জ্ঞাধদ ওভা লম।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
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Government Of The People‟s Republic Of Bangladesh
Ministry Of Finance
Regulation Wing
No.MF/RII/Misc-65/73-282

Dated 16 Sept. 1974

MEMO
Subject: Payment of fees to Govt. servants nominated to Autonomus or Semi-Autonomous bodies
and Private Companies.
In supersession of all orders on the subject, Govt. have been pleased to decide that a Govt. servant
nominated as a Member/ Director to an Autonomous or semi-autonomous body shall not get any fee
for attending meeting of such a body. He will, however, be entitle to TA/ DA as admissible under govt.
rules to be paid from the fund of such a body if the place of the meeting is beyond 5 miles of his
headquarters.
A Govt. servant nominated to the Board of Management of a company governed by the Companies
Act. May however be permitted to draw from the Company such fee as is allowed by it to other non
officials Directors of the Company, subject to a ceiling of Tk. 1000/ 00 in any calender year, and that
the concession is restricted to only one company for an officer. If the place of the meeting is beyond 5
miles of his headquarters he will also draw TA/ DA from the fund of the company as admissible under
govt. rules, in addition to fees.

Sd/- M. A. Bashir
Joint Secretary
16.9.74
No. MF/ RII/ Misc-65/73-282 Dated the 16 the Sept. 1974.
Copy forwarded to --------------------------------------- for information and necessary action and
communication to all concerned.

Habibur Rahman
Section Officer.
Distribution:
1. All Ministries/ Divisions.
2. All Heads Directorates under Former Central and Provincial Government.
3. All Head of Autonomous Bodies.
4. All AFA‟s/ DEAS/ FAS.
5. All Officers of Ministry of Finance.
6. Accountant General Bangladesh.
7. C.A.G.
8. F.ACAO, Bangladesh Railway, Chittagong.
9. C.A.O M/ F Foreign Affairs.
10. All Treasury Officers, and
11. C.M.A.
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াণথ ফন্ত্রডাম
শঢদ াস্তাদ শম
ধোাংয দাং-াাঃফাঃ(াাঃগাঃ)ঔ-২/৭০/৭৪৭
বর:

ঢাবভঔ: ২-৫-১৯৭৫াআাং

ভওাবভ ধতফূগলভ শেডী বন্যা

বদম্ন স্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, ধভঢথী বদগতথয দা শতা ধবথন্ত ভওাবভ ধতফূগলভ শেডী বন্যা
াফবওপাগ বদগম্নাক্তরূধ কডয ওভা বাাআগঢ ধাগভ:
ধঞ্চফ শগ্রগটভ ধতফূল
রি শগ্রগটভ ধতফূল
িফ লাআগঢ দফ শগ্রগটভ ধতফূল
তযফ শগ্রগটভ ধতফূল

প্রণফ শেডীভ শকগচগঝট ফবথাতা
বিঢী শেডীভ শকগচগঝট ফবথাতা
ঢৃঢী শেডীভ শকগচগঝট ফবথাতা
ঘঢুণথ শেডীভ শকগচগঝট ফবথাতা

এ প্রগে াঈগেঔ ওভা বা শব াঈধগভ ঢৃঢী শেডীভ শওাদ ধত ববত ধূথ লাআগঢাআ াঈচ্চঢভ ফবথাতা ম্পন্প লাআা ণাগও
ঢগ ঢালা ধূথৎ লাম ণাবওগ। াঅভ চাদাাআগঢবঙ শব, এাআ শেডী বন্যা াফবওপাগ ওাচ ঘামাগদাভ চন্য এাং াআলা
ঘূড়ান্ত বদ্ধান্ত াগধগক্ষ।
এাআ াঅগতয ১-৭-১৯৭৩ লাআগঢ ওাবথযওভী বমা কডয লাআগ।
াঅ,,ফ,ফ, চরভ,
াঈধ-বঘ
২-৫-১৯৭৫
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
য বদন্ত্রড  প্রবথাদ যাঔা- ২।
দাং- াণথাঃফ/প্রব- ২/পাঢা- ৫৫/৭৬- ৩০৫

ঢাবভঔ: ১মা াগটাভ, ১৯৭৬াআাং

এঢতম্পওথী ধূগথওাভ ফস্ত াঅগতয াবঢমওভঢাঃ ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ, াঢাঃধভ ধাথঢয ঘট্টগ্রাগফভ
ভ্রফড পাঢা এাং দতবদও পাঢা (বঝএ/বটএ)- এভ লাভ (া- যরম স্থাগদভ ভ্রফড পাঢা এাং দতবদও পাঢা (বঝএ/বটএ)এভ লাগভভ বিগুড লাআগ।
এঢতম্পওথী য াঅধাঢঢাঃ াংবিষ্ট ফন্ত্রডামগভ/ ধবভতিগভভ/ তিগভভ লাম াগমভ ভািওৃঢ াগচঝ শণগও
বফঝাাআগঢ লাআগ। ধভঢথী ধবথাগ এাআ াগমভ াংগযাথদী ঘূড়ান্তওভগডভ ফ াণথ ফন্ত্রডামগভ াগচঝ যাঔাভ বলঢ
বণাবণ শবাকাগবাক ওভা বাাআগঢ ধাগভ।
বডথঢ বদ্ধান্ত এাআ স্ভাভওবমবধ চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভী লাআগ।
এফ, এ বযভ
বুগ্ম- বঘ।
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
Regulation Branch
No.MF/Reg-II/TA-DA-17/85/152

dated, the 10th August, 1985.

MEMORANDUM
Subject:

Revision of rates of Daily Allowance, and Road Mileage (Grouping of Government
Servants for the purpose).

In supersession of all previous orders on the subject, the Government is pleased to decide that the
existing Grouping of Government servants for the purpose of Travelling Allowance will be replaced by
the grouping as detailed below and that subject to the provision of the ordinary rules and conditions of
admissibility, all Government servants in the Civil Administration will draw Travelling Allowance,
Daily Allowance and Road Mileage at the following rates, until further orders:
a)

Grouping of Government Servants:
Group-A
Includes all Class-I Government servants irrespective of pay and those Government
servants who are in receipt of pay not less than Tk. 2400 per month.
Group-B
includes all class-II Government sevants who are in receipt of pay less than Tk. 2400
per month and those class-III Government servants who are in receipt of pay not less
than Tk. 1250 per month.
Group-C
includes all class-III Government servants except those included in the Group-B and
Group-D.
Group-D
includes Forest Guard, Police Constables (excluding head Constables), Jail Warders,
Petty Officers and Gate-keepers of Borstal School and all class-IV Government
servants.

b) Daily Allowance:

1. Government servant in Group-A:
i) Drawing pay up to Tk. 2400.
ii) Drawing pay from Tk. 24013699.
iii) Drawing pay of Tk. 3700
and above.

2. Government servant in Group-B

3. Government servant in Group-C

4. Government servant in Group-D

Standard Rate.

For expensive localities i.e.,
Dhaka, Narayanganj,
Chittagong, Khulna, Rajshahi
and Sylhet.

Tk. 32
Tk. 36

33 1/3% above the standard rate.
33 1/3% above the standard rate.

Tk. 36
Plus Tk. 8 for every
additional Tk. 1000 or
fraction thereof.
Tk. 25 for first Tk. 1850 plus
Tk. 3 for every additional tk.
500 or fraction thereof.
3.50 poisa for every Tk. 200
or fraction thereof subject to
a minimum of Tk. 15.
Tk. 15.

33 1/3% above the standard rate.

33 1/3% above the standard rate.
33 1/3% above the standard rate.
33 1/3% above the standard rate.

C) Road Mileage:
1)
2)
3)
4)

Group-A
Group-B
Group-C
Group-D

Tk. Per mile.
1.50
1.20
0.9
0.60

The above rates will be admissible for the whole of the Journey by road, irrespective of the distance
travelled.

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1174 

d) Class entitlement of Government servants for the calculation of Mileage Allowance:
1.

Journey by Railway:
a) Government Servants of Group A (-)
i) Class-I of officers drawing pay in the scale of Tk. 3700-4825 and above-Special
Class of Accommodation. If there is no Special Class of Accommodation, First
Class.
ii) Other class-I Officers and the Officers belonging to the Group-First Class.
b) Government servants of Group-B—Second class. If there is no Second Class
accommodation-First Class.
c) Government Servants of Group-C-When there are two Classes, lower class. Where there
are three classes-2nd Classes if pay is not less than Tk. 800 p.m.
d) Government Servants of Group-D—The lowest class.

2.

Journey by sea or River in a Steamer:
a) Government Servants of Group-A—
i) Class-I officers drawing pay in the scale of Tk. 3700-4825 and above--- Special Class
of Accommodation. If there is no special class of Accommodation—First Class.
ii) Other Class-I officers and the officers belonging to the Group—First Class.
b) Government servants of Group-B—If there are two classes—Higher Class. If there are
more than two classes—The Second Class.
c) Government servants of Group-C—If there are two classes, lower Class. If there three
Class. The middle Second Class. If there are four classes—Third Class.
d) Government servant of Group-D—The lowest class.

3.

Journey by Air:
The entitlement of Journey by Air in economy class on tour is as follows:i) Class-I officers drawing pay in the scale of Tk. 3700-4825 and above.
ii) The personal staff when accompanying the President, the Chief Martial Law
Administrator, the Deputy Chief Martial Law Administrator and Ministers.
iii) other officers may also be permitted to travel by air under special circumstances. The
orders containing such special permission for each travel should be issued at least at the
level of the Secretary of Ministry/ Division with copy to the CMLA‟s Secretariat.

E. Rates of Mileage Allowance:
1) Journey by Railway/ Steamer/ Ship:
i) Except in the case of Journey on transfer, the mileage allowance admissible for journey in
the Special class of Accommodation shall be 11/2 of the fare of Special class of
Accommodation.
ii) Except in the case of Journeys on transfer, mileage allowance admissible to all Group of
Government Servants including those who travel by other than Special Class of
Accommodations shall be 1 4/5 of the fare of the class Accommodation to which they are
entitled.
2) Journey by Air: Mileage allowance for domestic Journey will be admissible at the rate of one
standard fare plus one daily allowance.
F.

Traveling allowance on Transfer:
1) Journey by Railway/ Steamer/ Ship: The Government Servants of all groups be regulated as
under:
i) For himself, he shall draw three fares of the class accommodation.
ii) For members of his family who actually accompany him, one extra fare for each adult
member of his family and 1/2 extra fare for each child, provided the fare in both cases is
actually paid.
2) Journey by Road: The Government Servants of all Groups be regulated as under:
i) For a Journey by road one extra mileage allowance at the rate to which his group entitles
him.
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ii) For a journey by road, a second extra mileage allowance at the rate to which he himself is
entitled if two members of his family accompany him and a third such allowance if more
than two members accompany him.
2.

Special Class of accommodation means Air-Conditioned class in Railway and Steamer.

3.

No surcharges be deducted from the fares admissible on tour or transfer of Government servants.

4.

The amount paid for reservation of seats, compulsory payment for bedding charge in airconditioned class, etc. will be admissible.

5.

Terminal charges on air tickets will also be admissible.

6.

Relevant rules on the subject will be amended in due course.

7.

This order will come into force with immediate effect.

G. HOSSAIN
Joint Secretary.
No.MF/Reg-II/TA-DA-17/85/152,(1000)

dated, the 10th August, 1985.

Copy forwarded to ------------------------------ for information and necessary action.

K.M. KARIM
Sr. Scale Section Officer.
Phone No. 235111/ 3688
Distribution:
1. Private Secretary to the President, Banga Bhaban, Dhaka.
2. Principal Staff Officer to the CMLA, Old Assembly House, Tejgaon, Dhaka.
3. Private Secretaries to the Ministers/ State Ministers/ Deputy Ministers/ Advisers.
4. All Ministries/ Division (Section-wise).
5. Comptroller and Auditor General, Dhaka.
6. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka.
7. Accountant General (Railway), Bangladesh, Chittagong.
8. Accountant General (Military), Bangladesh, Dhaka.
9. Accountant General (Works and WAPDA) Bangladesh, Dhaka.
11. Accountant General (P.T and T) Bangladesh, Dhaka.
12. Chief Accounts Officers (all Ministries).
13. All Heads of Departments.
14. All Divisional Commissioners.
15. All Deputy Commissioners.
16. All District Accounts Officers.
17. Principal Information Officer, Ministry of Information and Broadcasting.
18. All District Treasury Officers.
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা- ২
দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝ,এ/বটএ-১২/৮৬/১৫৫

ঢাবভঔ: ২/৯/৮৬াআাং।

শপ্রভও:

শও, এফ, ওবভফ
ববদভ লওাভী বঘ
াণথ বপাক

প্রাধও:

ফলা বলা বদন্ত্রও
(তৃবষ্টাঃ চদা াঅব্দু শাালাদ)
াঈধ ফলা বলা বদন্ত্রও (প্রযাদ)।

বর:

ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ ফ ধযাবওাং এণ্ড শক্রবঝাং ঘাচথ প্রতাদ প্রগে।

চদা
াঈধগভাক্ত বরগ াঅধদাভ ৭/৫/৮৬ ঢাবভগঔভ বচএবট/ ফন্ব/ বঝ, এ/ বট, এ/২/ পমু-৩/৬/৩৪৭৪ দাং স্ভাভগওভ
ভাগঢ াঅবফ এাআ ফগফথ চাদাাআগঢ বদগতথবযঢ লাআাবঙ শব, াগও শওন্ী ভওাগভভ ববথফামা িাভা বদবন্ত্রঢ ভওাবভ
ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকড তবমভ ফ ধযাবওাং  শক্রবঝাং ঘাগচথভ সুবথা ধাাআগঢদ দা। এঔদ ভওাভ এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড
ওবভাগঙদ শব, চদস্বাগণথ তবমভ ফ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডাআ াাংমাগতয ঘাওবভ ববথফামা, বিঢী
ঔগন্টভ ১০০ (১) াআ দাং ববথভ াঅঢা প্রতত্ত ধযাবওাং এন্ট শক্রবঝাং ঘাগচথভ সুবথা প্রাধয লাআগদ।
২। এঢতাংক্রান্ত য স্ব স্ব ফন্ত্রডাম/ বপাক/ ধবভতিভ/ তিগভভ াগচঝ ভাি লাআগঢ বফঝাাআগঢ লাআগ।
৩। াআলা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআগ।
াঅধদাভ ানুকঢ
শও, এফ, ওবভফ
ববদভ লওাভী বঘ।
দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝ,এ/বটএ-১২/৮৬/১৫৫(২০০০)

ঢাবভঔ: ২/৯/৮৬াআাং।

প্রবঢবমবধ াকবঢ এাং বণাবণ ওাবথযক্রগফভ চন্য শপ্রবভঢ লাআম ----------------------------------------শও, এফ, ওবভফ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ দাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮
ন্ঝদ:
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাও ফগলাতগভ বপ্রবন্ফধাম স্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
২। ভাষ্ট্রধবঢ/ াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাও/ ফন্ত্রী/ াঈধগতষ্টা/ প্রবঢফন্ত্রী/ াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতগভ যবক্তকঢ বঘ।
৩। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক।
৪। ফলা বলাভক্ষও (গফাবভও), শগুদাবকঘা, ঠাওা।
৫। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা।
৬। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ।
৭। ওম বপাকী ওবফযদাভ।
৮। ফলা বলা বদভীক্ষও (গভমগ), ঘট্টগ্রাফ।
৯। ফলা বলা বদভীক্ষও (থাও এণ্ড াধতা), ঠাওা।
১০। ফলা বলা বদভীক্ষও (বধ, বঝ এণ্ডবঝ), ঠাওা।
১১। ওম ফন্ত্রডামগভ ঘীন এওাাঈন্ঝ াবনাভ।
১২। ওম শচমা প্রযাও।
১৩। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
১৪। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
১৫। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
১৬। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা- ২
ঢাবভঔ:

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১২/৮৫/৯৪

৯/২/১৩৯৪ াাং
২৪/৫/১৯৮৭ াআাং

স্ভাভওবমবধ
বর:

ভওাবভ ওাগচ  তবমভ শক্ষগে ভ্রফগডভ শমা ফাাআম প্রবঢ  ফগডভ বলাগ বদথথাবভঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীগতভ প্রাগধযভ লাভ শফবরও ধদ্ধবঢগঢ ধবভঢথদ।

বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, শতগয শফবরও ধদ্ধবঢ প্রঘমগদভ শপ্রবক্ষগঢ, ভওাবভ ওাগচ 
তবমচবদঢ ওাভগড ভ্রফগডভ শমা ফাাআম প্রবঢ  ফগডভ বলাগ বদথথাবভঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ প্রাগধযভ লাভ
শফবরও ধদ্ধবঢ ানুাগভ ধবভঢথদ াঅশ্যও বথা ভওাভ ত লাআা াণথ বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১০/৮/১৯৮৫
ঢাবভগঔভ এফ, এন/ শভক-২/ বঝ, এ/ বট, এ-১৭/ ৮৫/ ১৫২ দাং স্ভাভও াঅাংবযও াংগযাথদধূথও বদম্নবডথঢ বদ্ধান্তফূল
গ্রলড ওবভাগঙদ:
১) াণথ বপাগকভ াঈবেবঔঢ স্ভাভগওভ ১ (ব) দাং ানুগেগতভ বযগভাদাফ „শভাট ফাাআগমচ‟ এভ ধবভগঢথ „ড়ও ধগণ
বওগমাবফঝাভ প্রবঢ বদথথাবভঢ লাভ‟ বযগভাদাগফ ধবভবঢথঢ এাং ড়ও ধগণ বওগমাবফঝাভ প্রবঢ বদথথাবভঢ লাভ
বদম্নরূধ লাআগ:১)
২)
৩)
৪)

শেডী
রেধ-এ
রেধ-ব
রেধ-ব
রেধ-বট

ঝাওা (বওগমাবফঝাভ প্রবঢ)
১.০০
০.৮০
০.৬০
০.৪০

২) ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ তবমভ ফগ ধবভলগদভ চন্য বদচ ফামাফাগমভ (personal effects)
ধবভফাড বালা ঢথফাগদ ফগডভ বলাগ াঈগেঔ ওভা াঅগঙ ঢালা শফবরও ধবদ্ধঢগঢ রূধান্তবভঢ এাং শও,বচ, শঢ
বদম্নবডথঢ লাগভ বদথথাবভঢ লাআগ:শেডী
প্রণফ
বিঢী
ঢৃঢী

এওাওী ভ্রফগদভ শক্ষগে
১৪৯০.০০ শও,বচ
৭৪৫.০০ শও,বচ
৪৪৭.০০ শও,বচ

ধবভাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে
২২৩৫.০০ শও,বচ
১১১৭.৫০ শও,বচ
৫৫৮.৭৫০ শও,বচ

৩) াআলা ঙাড়া ভওাবভ ওাগবথ ভ্রফগডভ যাধাগভ এাং ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শক্ষগে াংবিষ্ট ববথ
াণা াঅগতগযভ শবঔাগদ ফড াণা ফাাআগমভ াঈগেঔ াঅগঙ শঔাগদ াঈলা শফবরও ধদ্ধবঢগঢ রূধান্তবভঢ লাআগ।
২। াঈবেবঔঢ বদ্ধান্তফূল াদবঢবমগম্ব ওাবথওভ বমা কডয লাআগ।
৩। এঢদাংক্রান্ত াংবিষ্ট ববথ/ ববথফামা বণাফগ এাং বণাবণ বদগফ াংগযাথদ ওভা লাআগ।
এ, ব, শঘৌথুভী
বুগ্ম-বঘ
দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১২/৮৫/৯৪(২০০০)

ঢাবভঔ:

৯/২/১৩৯৪ াাং
২৪/৫/১৯৮৭ াআাং

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য ----------------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ
লাআম:
শও, এফ, ওবভফ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ দাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮
ন্ঝদ:
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম (ধাগথাগদম বপাক), ে পদ, ঠাওা।
২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
৩। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৪। প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ।
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৫। াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৬। ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৭। াঈধগতষ্টা ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৮। প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৯। াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
১০। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক।
১১। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
১২। ফলা বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১৩। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা।
১৪। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (গভমধণ), ঘট্টগ্রাফ।
১৫। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা।
১৬। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ঠাওা।
১৭। ওম ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা।
১৮। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ।
১৯। ওম বপাকী ওবফযদাভ।
২০। ওম শচমা প্রযাও।
২১। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
২২। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ।
২৩। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
২৪। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২৫। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা- ২
ঢাবভঔ:

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১২/৮৫/৯৮

১৭-২-১৩৯৪ াাং
১-৬-১৯৮৭ াআাং

স্ভাভওবমবধ
বর:

ভওাবভ ওাগচ  তবমভ শক্ষগে ভ্রফগডভ শমা ভওাবভ ওফথঘাভীগতভ ড়ও ধগণ যবক্তকঢ ফামাফাম
ধবভলদ ঔভগঘভ লাভ ৃবদ্ধ প্রগে।

বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, ঢথফাদ ধবভলদ যগভ বর বগঘদা ওবভা ভওাভ ত
লাআা ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ তবমচবদঢ ওাভগড ড়ও ধগণ ঢালাগতভ যবক্তকঢ ফামাফাম (personal
effects) ধবভলগডভ ঔভঘ প্রবঢফড প্রবঢ ফাাআগমভ চন্য বতযফাদ ঝাাঃ ০.১০ এভ ধবভগঢথ প্রবঢ ১০০ শও,বচ, প্রবঢ
বওগমাবফঝাভ ঝাাঃ ০.৫০ এগঢ বদথথাভগড ম্মঢ লাআাগঙদ।
২। াআলা াদবঢবমগম্ব ওাবথওভ বমা কডয লাআগ।
৩। ঢগ, ধবভলদ যগভ শব ওম বম এঔদ বদষ্পবত্ত ল দাাআ শ ওম বম াে স্ভাভগওভ াঅঢা বদষ্পবত্তগবাকয
লাআগ।
৪। এঢতাংক্রান্ত াংবিষ্ট ববথ/ ববথফামা বণাফগ এাং বণাবণ বদগফ াংগযাথদ ওভা লাআগ।

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১২/৮৫/৯৮(২০০০)

এ, ব, শঘৌথুভী
বুগ্ম-বঘ
১৭-২-১৩৯৪ াাং
ঢাবভঔ:
১-৬-১৯৮৭ াআাং

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য ----------------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ
লাআম:
শও, এফ, ওবভফ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ দাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮
ন্ঝদ:
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম (ধাগথাগদম বপাক), ে পদ, ঠাওা।
২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
৩। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৪। প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ।
৫। াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৬। ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৭। াঈধগতষ্টা ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৮। প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৯। াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
১০। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক।
১১। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
১২। ফলা বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১৩। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা।
১৪। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (গভমধণ), ঘট্টগ্রাফ।
১৫। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা।
১৬। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ঠাওা।
১৭। ওম ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা।
১৮। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ।
১৯। ওম বপাকী ওবফযদাভ।
২০। ওম শচমা প্রযাও।
২১। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
২২। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ।
২৩। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
২৪। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২৫। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ ানুবপাক
যাঔা- ১
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/াঈাঃাঃ-১(এব)/২৭/৮৭/৬২

১৮ াঅকষ্ট ১৯৮৮ াআাং
২ পাদ্র ১৩৯৫ াাং

বর:

ওম স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ এাং শটভ ওগধথাগভযগদভ চন্য াঅতযথ ভ্রফড পাঢা প্রবথাদফামা প্রডদ প্রগে।

ূে:

২২শয চুদ, ১৯৮৭ াআাং/ ৭ াআ াঅরাঢ়, ১৩৯৪ াাংমা ঢাবভগঔ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ পাধবঢগত্ব „ওদগওাগধ‟ভ
বদথালী ওবফবঝগঢ কৃলীঢ বদ্ধান্ত াস্তাদ।

াঈধগভাক্ত বরগ এওবঝ াঅতযথ ভ্রফড পাঢা প্রবথাদফামা প্রডদ ওবভা াঈলাগঢ ওাাঈবন্ফম নভ ধাবমও
ওগধথাগভযগদভ সুধাবভয, াঅাআদ,  বঘাভ ফন্ত্রডামগভ শপবঝাং এাং াঈলা ঘামু ওভাভ চন্য ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ ানুগফাতদ
গ্রলড ওভা ল।
২। এঢতগে ঢাাঁলাভ ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য াঅতযথ ভ্রফড পাঢা প্রবথাদফামাভ -----------ওবধ শপ্রভড ওভা লাআম।
৩। ঢাাঁলাভ ফন্ত্রডামগভ/ বপাগকভ াথীগদ ওম স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ/ শটভ ওগধথাগভযগদভ াঈক্ত াঅতযথ ভ্রফড পাঢা
প্রবথাদফামাবঝ ৩১-১২-১৯৮৮াআাং ঢাবভগঔভ ফগথয প্রগাক এাং চাবভ ওবভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৪। এাআ ফগটমবঝ চাবভ ওভাভ াগণ াগণ ভ্রফড পাঢা াআঢযাবত াংক্রান্ত ববথদ্ধ প্রবঢিাদফূগল ঘাওবভভ চন্য াঅতযথ
প্রবথাদ ফামাভ প্রবথাদ ২৮ াংগযাথদ ওবভগঢ লাআগ।
শকামাফ বওবভা
াণথ বঘ
াণথ বপাক
বঢভড:
১। বঘ/ পাভপ্রাি-াবঢবভক্ত বঘ/ পাভপ্রাি বুগ্ম-বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক।
* * * * * * * * * *
২। বঘ
ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ঠাওা
৩। শঘাভফযাদ
ওদগওাধ,৩০-৩১, বতমর্কযা া/ এ, ঠাওা।

*

*
-------------াকবঢভ চন্য
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াংববথদ্ধ াংস্থাফূগলভ চন্য ফগটম ভ্রফড-পাঢা প্রবথাদফামা
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

প্রজ্ঞাধদ
দাং-এ.াঅভ., ---------------------------------------------- ঢাবভঔ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- এভ -----------------------------------------শঢ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
ভওাগভভ
ধূথ
ানুগফাতদক্রগফ, বদম্নরূধ প্রবথাদফামা প্রডদ ওবভগমদ:১। াংবক্ষি বযগভাদাফ  প্রগাক:- (১) এাআ প্রবথাদফামা -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ওফথঘাভী ভ্রফড পাঢা প্রবথাদফামা,১৯৮৮ দাগফ াবপবলঢ লাআগ।
(২) াআলা --------------------------এভ ওম ওফথঘাভীভ প্রবঢ প্রগবাচয লাআগ।
২। াংজ্ঞা: বর া প্রগেভ ধবভধন্থী শওাদ বওঙু দা ণাগওম, এাআ প্রবথাদফামা,:ও) „াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ‟ াণথ এাআ প্রবথাদফামাভ াথীদ শওাদ ক্ষফঢা প্রগাক া তাবত্ব ধামগদভ াঈগিশ্য ----------------- ওঢৃথও বদবুক্ত শওাদ ওফথওঢথা,
ঔ) „--------------------------‟ াণথ ---------------------------------------- (----------------------) এভ াথীদ
প্রবঢবিঢ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
ক) ওফথঘাভী বমগঢ --------------------------------------------------এভ শব শওাদ ওফথঘাভীগও ুছাাআগ এাং
এওচদ ওফথওঢথা া বযক্ষাদবয াআলাভ ান্তপুক্ত
থ ;
খ) „বওগমাবফঝাভ পাঢা‟ াণথ প্রবথাদ ৪ (৪)এ বদথথাবভঢ বওগমাবফঝাভ পাঢা;
গ) „দতবদও পাঢা‟ াণথ প্রবথাদ ৫এ বদথথাবভঢ দতবদও পাঢা;
ঘ) „ধবভাভ‟ াণথ শওাদ ওফথঘাভীভ স্ত্রী া স্ত্রীকড া শক্ষেফঢ স্বাফী এাং াঈক্ত ওফথঘাভীভ াঈধভ ম্পূডথপাগ
বদপথভযীম ধুে, াবাবলঢা া বথা ওন্যা, বধঢা, ফাঢা এাং ফৃঢ ধুগেভ স্ত্রী া স্ত্রীকড  ন্তাদ ন্তবঢ;
ঙ) „য রম স্থাদ‟ াণথ ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ, ঔুমদা  ভাচযালী শধৌভ এমাওা;
চ) „ভ্রফড‟ াণথ -------------------------------এভ ওাবথ ধামগদভ াঈগিগশ্য া াঈলাভ স্বাগণথ ভ্রফড;
ছ) „ভ্রফড পাঢা‟ াণথ এাআ প্রবথাদ ফামাভ াথীদ প্রগত াঅবণথও সুবথাবত, ;
জ) „শলট শওাাঝথাভ‟ াণথ, াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও বপন্পপাগ বদথথাবভঢ দা লাআগম, াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ শব ওাবথযামগ
ওফথভঢ শাআ ওাবথাম।
৩। ওফথঘাভীকগডভ শেডী বপাক:- ভ্রফড পাঢাভ প্রাধযঢা বদথথাভগডভ াঈিগশ্য ওফথঘাভীকডগও বদম্নবডথঢ শেডীগঢ বপক্ত
ওভা লাআগ, বণা:১) ও-শেডী- াংগযাবথঢ দঢুদ শঢদ শেগমভ ১৬৫০-৩০২০/ া ঢতূর্ধ্থ শেগমভ ওম ওফথঘাভী;
২) ঔ-শেডী- ও শেডীপুক্ত ওফথঘাভী যঢীঢ ান্যান্য এফদ ওম ওফথঘাভী বালাগতভ ফূম শঢদ াংগযাবথঢ নুঢদ
শঢদ শেগম ১২৫০ ঝাওা ওফ দগল;
৩) ক-শেডী- ও, ঔ  খ েডীপুক্ত ওফথঘাভী যঢীঢ ান্যান্য ওম ওফথঘাভী;
৪) খ-শেডী- এফ, এম, এ, এ এাং ফধতফবথাতা ম্পন্প ওফথঘাভীকড।
৪। ববপন্প প্রওাভ বাদালগদ ভ্রফগডভ চন্য ভ্রফড পাঢাভ লাভ:- (১) শভমধণ া স্ট্রীফাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে ওফথঘাভীকড
বদম্নরূধ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভাভ এাং বদম্নবডথঢ লাগভ পাঢা ধাাআাভ াবথওাভী লাআগদ:ওফথঘাভী শেডী
ভ্রফগডভ শেডী
ভ্রফড পাঢা
ও- শেডী
যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডী এাং াঈক্তরূধ শেডী
প্রওৃঢ পাড়া, াঅদ াংভক্ষগডভ চন্য
১) াংগযাবথঢ নুঢদ শঢদ শেগমভ দা ণাবওগম বদম্নঢভ াঈচ্চঢফ শেডী
াবঢবভক্ত ঔভঘ (ববত ণাগও)  াঅনুরবেও
৩৭০০-৪৮২৫ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ
ঔভঘ াত াঈক্ত পাড়াভ ৫০%
শঢদক্রফপুক্ত ওফথঘাভী
২) ান্যান্য ওফথঘাভী
প্রণফ শেডী
-ঐঔ- শেডী
রৃাআবঝভ শযী শেডী ণাবওগম বিঢী শেডী,
প্রওৃঢ পাঢা  াঅনুরবেও ঔভঘ াত
এাং রৄথু রৃাআবঝ শেডী ণাবওগম াঈচ্চঢভ শেডী
াঈক্ত পাড়াভ ৮০%।
ক- শেডী
রৃাআবঝভ শযী শেডী ণাবওগম িঢী শেডী,
-ঐএাং রৄথু রৃাআবঝ শেডী ণাবওগম বদম্নঢভ শেডী
খ- শেডী
বদম্নঢফ শেডী
-ঐ-
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ঢগ যঢথ ণাগও শব, শওাদ ওফথঘাভী শভমধগণ া স্টীফাগভভ শব শেডীগঢ ভ্রফড ওবভঢ াবথওাভী শাআ
শেডীগঢ ভ্রফড দা ওবভা বদম্নঢভ শওাদ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম া ঢালাগও বদম্নঢভ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ লাআগম,
বঢবদ ভ্রফড-পাঢা াত াঈক্ত শেডীভ প্রওৃঢ পাড়া এাং শব শেডীগঢ ভ্রফগডভ াবথওাভী াঈধগভাক্ত লাগভ শাআ
শেডীভ াঅনুরবেও ঔভঘ ধাাআগদ।
২) াংগযাবথঢ নুঢদ শঢদ শেগমভ ৩৭০০-৪৮২৫ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ শঢদক্রফপুক্ত ও- শেডীভ ওফথঘাভী
াাংমাগতগযভ াপযন্তগভ বফাগদভ াআওদবফ শেডীগঢ ভ্রফগডভ াবথওাভী লাআগদ:ঢগ যঢথ ণাগও শব, বগযর ধবভবস্থবঢগঢ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ানুফবঢ প্রতাদ ওবভগম, ান্যগওাদ ওফথঘাভী
বফাগদ ভ্রফড ওবভগঢ ধাবভগদ।
৩) বফাগদ ভ্রফডচবদঢ রৃখথঝদাভ ছুাঁবওভ যাধাগভ বফাগদ ভ্রফডওাভী ওফথঘাভীভ শওাদ যবক্তকঢ ীফা ধবমব া দা
ণাবওগম এাং ানুরূধ ভ্রফগডভ ধূগথ বঢবদ শাআ ফগফথ শখারডা প্রতাদ ওবভগম, প্রবঢবঝ াঈড্ডগদভ চন্য ----------- এভ ঔভগঘ াদবথও রৃাআমাঔ ঝাওাভ ীফা ধবমবভ যস্থা ওভা বাাআগঢ ধাগভ।
৪) ড়ও ধগণ শওাদ ওফথঘাভীভ ভ্রফগডভ শক্ষগে, পাড়া প্রতাদ ওবভঢ ল এাআরূধ শওাদ বাদালগদ াঈক্ত ওফথঘাভী
ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম, প্রবথাদ ৮  ৯ এভ বথাদামী গধগক্ষ, বঢবদ বদম্নবডথঢ লাগভ শওাগমাবফঝাভ পাঢা
ধাাআগদ বণা:ওফথঘাভীভ শেডী

বওগমাবফঝাভ পাঢাভ লাভ
(প্রবঢ বওগমাবফঝাভ া াঈলাভ াাংগযভ চন্য)
১.০০
০.৮০
০.৬০
০.৪০

ও- শেডী
ঔ- শেডী
ক- শেডী
খ- শেডী

যাঔযা- „ড়ও ধগণ ভ্রফড‟ বমগঢ শদৌওা, স্পীট শাঝ া বন্ত্রঘাবমঢ শদৌওাগবাগক ভ্রফড ান্তপুথক্ত লাআগ।
৫) শওাদ ওফথঘাভী ------------------এভ শওাদ বাদালগদ --------- ওঢৃথও পাড়াওৃঢ া ান্যবথপাগ াংকৃলীঢ
বাদালগদ ভ্রফড ওবভগম বঢবদ প্রবথাদ ৬ (২) ানুাগভ রৄথুফাে দতবদও পাঢা ধাাআগদ।
৫। দতবদও পাঢা।- (১) এাআ প্রবথাগদভ ান্যান্য বথাদামী াগধগক্ষ, শওাদ ওফথঘাভী ঢালাভ শলট শওাাঝথাভ লাআগঢ ৮
বওাঃ বফাঃ যাাগথথভ াবলগভ শওাদ স্থাগদ ভ্রফড ওবভগম এাং এাআরূধ ভ্রফগডভ ওাভগড শলট শওাাঝথাভ লাআগঢ ঢালাগও
াদূযদ াঅঝ খন্ঝাওাম ানুধবস্থঢ ণাবওগঢ লাআগম, াঈক্ত ফগভ য বদথাগলভ চন্য বঢবদ বদম্নডথীঢ লাগভ দতবদও পাঢা
ধাাআগদ:ওফথঘাভী শেডী

াথাভড স্থাগদভ চন্য দতবদও পালাভ লাভ

১
ও- শেডী (১) ফাবও ফূম শঢদ াদূর্ধ্থ ২৪০০ ঝাওাভ
ওফ লাআগম
(২) ফাবও ফূম শঢদ ২৪০০ ঝাওাভ শযী বওন্তু
৩৬৯৯ ঝাওাভ শযী দা লাআবম
(৩) ফাবও ফূম শঢদ াদূর্ধ্থ ৩৭০০/- ঝাওা া
ঢগঢাবথও লাআগম

২
৩২.০০ ঝাওা

ঔ- শেডী (১) ফাবও ফূম শঢদ ১২৫০ ঝাওা া াঈলাভ
শযী বওন্তু ১৮৪৯ ঝাওা শযী দা লাআগম
(২) ফাবও ফূম শঢদ ১৮৫০ ঝাওা া ঢগঢাবথও
লাআগম
ক- শেডী

খ- শেডী

যরম স্থাগদভ চন্য
দতবদও পাঢাভ লাভ
৩

৩৬.০০ ঝাওা
৩৬.০০ ঝাওা এাং ৩৭০০/- ঝাওা শঢগদভ
াবঢবভক্ত প্রবঢ ১০০০ ঝাওা া াঈলাভ াাংয
বগযগরভ চন্য ৮.০০ ঝাওা
২৫.০০ ঝাওা

ওমাফ-২ এ াঈবেবঔঢ লাভ
 াঈলাভ এও ঢৃঢীাাংয

২৫.০০ ঝাওা এাং ১৮৫০ ঝাওা শঢগদভ
াবঢবভক্ত প্রবঢ ৫০০/- ঝাওা া াঈলাভ াাংয
বগযগরভ চন্য ৩.০০ ঝাওা
থবদম্ন দতবদও পাঢা ১৫ ঝাওা গধগক্ষ, ফাবও
ফূম শঢগদভ প্রবঢ ২০০/- ঝাওা া াঈলাভ াাংয
বগযগরভ চন্য ৩.৫০ ঝাওা
১৫.০০ ঝাওা

(২) শওাদ ওফথঘাভী ------------------------------------------ এভ শওাদ বাদালগদ া --------------------------------------------------------------------------------- ওঢৃথও পাড়াওৃঢ া ান্যবথপাগ াংকৃলীঢ বাদালগদ শলট
শওাাঝথাভ লাআগঢ শঢভ বওাঃবফাঃ যাাগণথভ াবলগভ শওাদ স্থাগদ ভ্রফড ওবভগম এাং এাআরূধ ভ্রফগডভ ওাভগড
ঢালাগও শলট শওাাঝথাভ লাআগঢ ানুু্বদ াঅঝ খন্ঝাওাম ানুধবস্থঢ ণাবওগঢ লাআগম বঢবদ াঈধ-প্রবথাদ (১) এ
বদথথাবভঢ লাগভ দতবদও পাঢা ধাাআগদ, এাং এাআরূধ শক্ষগে বঢবদ শওাদ বওাঃবফাঃ পাঢা ধাাআগদ দা।
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৩) ঔাকড়াঙবড়, ান্দভদ  ভাাংকাফাবঝ এমাওা শওাদ ওফথঘাভীভ ভ্রফগডভ শক্ষগে বঢবদ ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ
শমা প্রগবাচয ববথফামা া ান্যবথ বদফামী, প্রগাচদী াবপগবাচদল, ানুাগভ দতবদও পাঢা
ধাাআগদ।
৪) শওাদ ওফথঘাভী ভ্রফডওাগম শলট শওাাঝথাগভভ াবলগভ তয বতগদভ শযী বওন্তু ৬০ বতগদভ শযী দ এাআরূধ ফ
াবঢাবলঢ ওবভগম বঢবদ, াঈধ-প্রবথাদ ৯১), (২) এাং (৩) এভ বথাদামী াগধগক্ষ, বদম্নডথীঢ লাগভ দতবদও
পাঢা ধাাআগদ:ও) প্রণফ তয বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ;
ঔ) প্রণফ তয বতগদভ ধভঢথী বয বতদ ধবথন্ত ফগভ চন্য ধূডথলাগভভ বঢদ ঘঢুণথাাংয;
ক) তনা (ঔ)-শঢ াঈবেবঔঢ ফগভ ধভঢথী বেয বতদ ফগভ চন্য ধূডথলাগভভ াগথথও লাগভ;
খ) ৬০ বতগদভ াবঢবভক্ত ফযাধী াস্থাদ ওবভগম বঢবদ শওাদ দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা।
৬। দতবদও পাঢাভ ধবভগঢথ শলাগঝম ঔভঘ।- (১) ভ্রফডওাগম য-রম স্থাগদ াস্থাগদভ চন্য ---------------- া ভওাভ
া ান্যগওাদ স্থাদী ওঢৃথধগক্ষভ বদন্ত্রডাথীদ শওাদ াবঢবণযামা, টাওাাংমা া াবওথঝ লাাঈ া বোফযামা স্থাদ
াংর্কমাদ দা লাআগম, ----------------------------------------- ওঢৃথও বদথথাবভঢ ও-শেডীপুক্ত ওফথঘাভীকডগও দতবদও
পাঢাভ ধবভগঢথ ----------------------------------------- ওঢৃথও বদথথাবভঢ লাগভ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রওৃঢ পাড়া,
রৃাআগভ ফগথয বালা ওফ, এাং াঈক্ত দতবদও পাঢাভ ৫০% প্রতাদ ওভা বাাআগঢ ধাগভ:
ঢগ যঢথ ণাগও শব, এাআ াঈধ-প্রবথাগদভ াথীগদ বদথথাবভঢ লাগভভ ধবভফাড দতবদও ৮০০ ঝাওাভ শযী লাআগ দা:
াঅভ যঢথ ণাগও শব, াঈক্ত পাড়াভ ফগথয সুভা চাঢী া লামওা ধাদী, মন্রী ঔভঘ া খবযর ান্তপুথক্ত লাআগ দা।
২) াঈধ-প্রবথাদ (১) এভ াথীগদ পাড়া গ্রলড ওবভগঢ লাআগম, াংবিষ্ট ওফথঘাভী ভ্রফড পাঢা বগম এাআ ফগফথ প্রঢযদ
ওবভগদ শব, বঢবদ ----------------- া ভওাভ া শওাদ স্থাদী ওঢৃথধগক্ষভ বদন্ত্রডাথীদ শওাদ াবওথঝ লাঈ া
টাওাাংমা া াবঢবণযামা া বোফ যামা াস্থাগদভ সুবথা ধাদ দাাআ, এাং বঢবদ াঈক্ত বগমভ বলঢ
শলাগঝম পাড়া প্রতাগদভ ভবযত তাবঔম ওবভগদ।
৮। তবমভ শক্ষে ভ্রফড পাঢা।- এও ওফথস্থম লাআগঢ ান্য ওফথস্থগম শওাদ ওফথঘাভীভ তবমভ শক্ষগে, ও) বঢবদ শভমধণ া স্টীফাগভ ভ্রফড ওবভগম ঢালাভ বদগচভ চন্য এওবঝ প্রওৃঢ পাড়া এাং ঢালাভ প্রাধয শেডীভ
াবঢবভক্ত রৃাআবঝ পাড়া প্রতাদ ওভা লাআগ, এাং ঢালাভ গে ধবভাগভভ তস্যকড ভ্রফড ওবভগম, প্রগঢযও ধূডথ
ে যবক্তভ চন্য এওবঝ এাং বযরৄভ চন্য াগথথও পাড়া প্রতাদ ওভা লাআগ; এাআরূধ শক্ষে প্রওৃঢ পাড়া প্রতাদ
ওভা লাআগ এাং াআলা াঈক্ত ওফথঘাভী শব শেডীগঢ ভ্রফগডভ াবথওাভী ঢালাভ াবঢবভক্ত লাআগদা;
ঔ) বঢবদ ড়ওধগণ ভ্রফড ওবভগম ঢালাভ বদগচভ চন্য এাং ঢালাভ বলঢ ভ্রফডওাভী ধবভাগভভ াদবথও রৃাআচদ
তগস্যভ প্রওৃঢ পাড়া এাং প্রগঢযগওভ চন্য এওবঝ াবঢবভক্ত পাড়া প্রতাদ ওভা লাআগ, এাং রৃাআচগদভ াবথও
তগস্যভ প্রগঢযগওভ চন্য এওবঝ ওবভা প্রওৃঢ পাড়া প্রতাদ ওভা লাআগ;
ক) যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলগদভ ঔভঘ াত ভওাবভ ওফথঘাভীগতভ শক্ষে প্রগবাচয ববথফামা া বদফামী
ানুাগভ প্রওৃঢ ধবভলদ ঔভঘ এাং ধযাবওাং ঔভঘ প্রতাদ ওভা লাআগ;
খ) ঢালাভ ধবভাগভভ তস্যকড াঈক্ত ওফথঘাভী ওঢৃথও তাবত্ব লস্তান্তগভভ ধভঢথী ঙ ফাগভ ফগথয নুঢদ ওফথস্থগম
শধৌঙাাআগম া তবমভ নগম ধুভাঢদ ওফথস্থম লাআগঢ ান্যে কফড ওবভগম তনা (ঔ) া (ক) ানুাগভ ঢালাভ
ধুভাঢদ ওফথস্থম লাআগঢ নুঢদ ওফথস্থম ধবথন্ত ভ্রফড প্রাধয াত পাঢা প্রতাদ ওভা লাআগ।
৯। বওগমাবফঝাভ পাঢা  াঈলা বদথথাভগডভ ধদ্ধবঢ।- (১) ভ্রফৰগডভ য বদথাগলভ াঈিগশ্য বওগমাবফঝাভ পাঢা প্রতাদ ওভা
লাআগ এাং বাো াঅভগেভ স্থাদ  ভ্রফড স্থাগদভ তূভগত্বভ বপবত্তগঢ াঈলা বদরূবধঢ লাআগ।
২) বওগমাবফঝাভ পাঢা বদথথাগডভ াঈগিগশ্য রৃাআবঝ স্থাগদভ ফথয স্বল্প তূভত্ব া াবথওঢভ সুবথাচদও ধগণ ভ্রফড
ানুগফাতদ ওভা লাআগ।
৩) শব ধগণ স্বল্পঢফ ফগ ভ্রফড ওভা বা ঢালাাআ স্বল্প রৃভগত্বভ ধণ কডয লাআগ, এাং এাআ যাধাগভ শওাদ গন্দল
ণাবওগম াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ঢালা বদথথাভড ওবভগ।
৪) শওাদ ওফথঘাভী স্বল্প রৃভগত্বভ ধগণ ভ্রফড দা ওবভগম াঈলা ববত স্বল্প য ম্পন্প ল ঢাল লাআগম এাআরূধ স্বল্প
যম্পন্প ধগণ ভ্রফড াত ভ্রফড পাঢা শতা বাাআগঢ ধাগভ।
৫) ভ্রফগডভ স্থাদ শভমধণ া স্টীফাভ িাভা াংবুক্ত লাআগম বওগমাবফঝাভ পাঢা প্রগত লাআগ দা:
ঢগ যঢথ ণাগও শব, শভমধণ া স্টীফাভ শবাকাগবাক ণাওা গে ড়ও ধগণ ভ্রফড াংখবঝঢ লাআগম
াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ শভম া স্টীফাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রগবাচয শেডীভ পাড়াভ াবথও দগল এাআরূধ পাঢা ফঞ্জুভ
ওবভগঢ ধাগভদ।
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১০। বগতগয বাঢাাগঢভ ভ্রফড পাঢা। - শওাদ ওফথঘাভী বগতগয ভ্রফড ওবভগম বঢবদ ভওাবভ ফথঘাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয
ববথফামা বদফামী, প্রগাচদী াবপগবাচদল, ানুাগভ ভ্রফড পাঢা ধাাআগদ।
১১। ভ্রফড াঅগতয। - ভ্রফগড বাাভ ধূগথ াংবিষ্ট ওফথঘাভী াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াংগ্রল ওবভগদ।
১২। ভ্রফড াঅভে  ফাবি স্থাদ। - াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ বপন্পরূধ বদ্ধান্ত গ্রলড দা ওবভগম, াথাভডঢাঃ াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ শলট
শওাাঝথাভগও ভ্রফগডভ াঅভেস্থম এাং ভ্রফডওাভীভ কন্তযস্থমগও ভ্রফড ফাবিভ স্থাদ বলাগ কডয ওভা লাআগ।
১৩। ভ্রফড পাঢা বম শধয ওভাভ ফীফা।-১) তবম যঢীঢ ান্যান্য ভ্রফগডভ শক্ষে, ভ্রফড ফাবিভ ধভ শলট
শওাাঝথাগভ প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ লাআগঢ বেয বতগদভ ফগথয ভ্রফড-পাঢা বম শধয ওবভগঢ লাআগ, ঢগ াঈধবুথক্ত
ওঢৃথধক্ষ বগযর শক্ষগে াঈক্ত ফীফা াদবথও রৃাআ ফা ধবথন্ত বথথঢ ওবভগঢ ধাগভ।
২) তবমভ শক্ষগে ধুভাঢদ ওফথস্থগম তাবত্বপাভ লস্তান্তগভভ া তাবত্বফুক্ত (বভবমচ) লাভ ঙ ফাগভ ফগথয ভ্রফডপাঢা বম শধয ওবভগঢ লাআগ, ঢগ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ বগযর ধবভবস্থবঢগঢ, াঈক্ত ফীফা বঢদ ফা ধবথন্ত
বথথঢ ওবভগঢ ধাগভ।
৩) াঈধ-প্রবথাদ (১) া (২) এ বদথথাবভঢ ফীফাভ ধভ শওাদ ভ্রফড পাঢা বম শধয ওভা লাআগম াঈলা ফঞ্জুভ ওভা
লাআগ দা।
১৪। াবগ্রফ ভ্রফড-পাঢা, াআঢযাবত। - াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ভ্রফড াঅগতগযভ বপবত্তগঢ াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ প্রাধয াঅনুফাবদও ভ্রফডপাঢাভ াদবথও ৮০% াবগ্রফ ভ্রফড-পাঢা ফঞ্জুভ ওবভগঢ ধাগভ; এাং াঈক্ত াবগ্রফ (ফবন্বঢ দা লা ধবথন্ত াঈক্ত
ওফথঘাভীগও াঅভ শওাদ াবগ্রফ ভ্রফড-পাঢা শতা লাআগ দা।
২) তবমভ শক্ষগে, াঈধ-প্রবথাদ (১) এ াঈবেবঔঢ লাগভ াবগ্রফ ভ্রফড-পাঢা ঙাড়া াংবিষ্ট ওফথঘাভীগও ঢালাভ এও
ফাগভ ফূম শঢগদভ ফধবভফাড াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াংবিষ্ট ওফথঘাভী নুঢদ ওফথস্থগম শবাকতাদ
ওবভগম বঢদবঝ ফাদ বওবস্তগঢ ঢালাভ ফাবও শঢদ লাআগঢ াঈক্ত াবগ্রফ ওঢথদ ওভা লাআগ।
১৫। াঅদ াংভক্ষড াবঢম, াআঢযাবত। - শওাদ ভ্রফগডভ শক্ষগে ভ্রফড-সুবঘ ধবভঢথগদভ ওাভগড ভ্রফডওাভীগও ঢালা াংভবক্ষঢ
াঅদ াবঢম ওবভগঢ লাআগম এাং াঈক্ত াবঢমওভগডভ নগম শওাদ াণথ ওঢথদ ওভা লাআগম, াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ াঈক্তরূধ
াবঢগমভ ধবভবস্থবঢ বগঘদা ওবভা, ওঢথদওৃঢ াণথগও ভ্রফড-পাঢাভ াাংয কডয বওা ভ্রফডপাঢা ফঞ্জুভ ওবভগঢ
ধাগভ।
১৬। স্থাী ভ্রফড-পাঢা।- এাআ প্রবথাদফামাভ ান্যান্য বথাদামীগঢ বালা বওঙুাআ ণার্কও দা শওদ, শব ওম স্থাী
ওফথঘাভীগও াথাভডঢাঃ যাধওপাগ ভ্রফড ওবভগঢ ল, শাআ ওম ওফথঘাভীভ চন্য ------------------------------,
ভওাগভভভ ধূথ ানুগফাতদক্রগফ, বমবঔঢ াঅগতয িাভা ফাবও বপবত্তঢগঢ স্থাী ভ্রফড-পাঢা বদথথাভড ওবভগঢ ধাগভ।
১৭। ধাথঢযঘট্টগ্রাফ এমাওা ভ্রফগডভ শক্ষগে ভ্রফড-পাঢা। - শওাদ ওফথঘাভী ঔাকড়াঙবড়, ান্দভদ  ভাাংকাফাবঝ এমাওা
ভ্রফড ওবভগম ঢালাগও ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ শমা প্রগবাচয ববথফামা া ান্যবথ বদফামী, প্রগাচদী
াবপগবাচদল, ানুাগভ ভ্রফড-পাঢা প্রতাদ ওভা লাআগ।
১৮। ভ্রফড-পাঢা বগমভ নভফ। ------------------------------------, বমবঔঢ াঅগতয িাভা, ভ্রফড-পাঢা বগমভ নভফ এাং
াঈলা াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ তাবঔগমভ ধদ্ধবঢ বদথথাভড ওবভগঢ ধাবভগ।
১৯। াঈধবুক্ত
থ ওঢৃথধগক্ষভ ক্ষফঢা, াআঢযাবত।-১) াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও ভ্রফড-পাঢা বম ানুগফাবতঢ দা লাআগম শওাদ
ওফথঘাভীভ ভ্রফড-পাঢা াত প্রাধয াণথ প্রগত লাআগ দা।
২) ভ্রফড-পাঢা বম ানুগফাতগদভ ফ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ভ্রফড-পাঢা বগম প্রতত্ত ওম ঢণয, তাীওৃঢ াগণথভ
বণাণথঢা এাআ প্রবথাদ ফামাভ বথাদামীতৃগষ্ট ধভীক্ষা ওবভগদ এাং প্রগাচদগাগথ বগম প্রতত্ত ঢণয ম্পবওথঢ
প্রগাচদী ওাকচাবত া ান্যবথ ঢণয-প্রতাদ ঢম ওবভগঢ াণা ওাভড বমবধদ্ধ ওবভা ভ্রফড-পাঢা বম
াংগযাথগদভ বদগতথয বতগঢ া াঈলা াঅাংবযও া ম্পূডথরূগধ দাওঘ ওবভগঢ া তাীওৃঢ াগণথভ ধবভফাড হ্রা
ওবভগঢ ধাবভগদ।
২০। াঅতামঢ াআঢযাবতগঢ াক্ষয প্রতাগদভ শক্ষগে ভ্রফড-পাঢা। - শওাদ াঅতামঢ, রাাআুদাম া ানুরূধ ওঢৃথধগক্ষভ ম্মুগঔ
াক্ষয প্রতাগদভ চন্য শওাদ ওফথঘাভী ভ্রফড ওবভগম এাং এঢরৃিগশ্য বঢবদ াঈক্ত াঅতামঢ, রাাআুদাম া ওঢৃথধগক্ষভ
বদওঝ লাআগঢ শওাদ াণথ গ্রলড ওবভগম বঢবদ শওাদ ভ্রফড-পাঢা ধাাআগদ দা।
২১। াসুবথা তূভীওভড।- ভ্রফড াংক্রান্ত শওাদ বরগ এাআ প্রবথাদফামা াধবথাি বথাদ ণাবওগম ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ
শক্ষগে প্রগবাচয ববথফামা া ান্যবথ বদফামী, প্রগাচদী াবপগবাচদল, ানুভড ওবভগঢ লাআগ এাং শওাদ
বরগ এাআরূধ ববথফামা া বদফামী ানুভগড াসুবথা শতঔা বতগম, ভওাগভভভ শওাদ াথাভড া বগযর
বদগতথয াগধগক্ষ, াঈক্ত বরগ ----------------- প্রগাচদী বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগ এাং াঈক্তরূধ বদ্ধান্ত ঘূড়ান্ত
লাআগ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-২
দাং-াফ-াব(প্রব-২)/বঝ,এ/বট,এ-১৭/৮৫-৪০
বর:

ঢাবভঔ:

১৭ াআ োড ১৩৯৯
১ মা াঅকষ্ট ১৯৯২

দতবদও পাঢা (Daily Allowance) এাং ড়ও ধগণ ধণ পাড়া পাঢা (Road Mileage) এভ লাভ াংগযাথদ
(এঢরৃগিগশ্য ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শেডীবন্যা)।

াঈবেবঔঢ বরগ ধূগথভ ওম াঅগতয াবঢমধূথও , ভওাভ ভ্রফড পাঢাভ শক্ষগে ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ
প্রঘবমঢ শেডীবন্যা বদম্নরূগধ ধবভঢথদ ওবভগঢ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙ। ভ্রফড পাঢা াংক্রান্ত াথাভড ববথফামা 
যঢথামী ধূভড াগধগক্ষ শ-াফবভও প্রযাগদভ াঅঢাথীদ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, ধুদভাগতয দা শতা
ধবথন্ত বদম্নবডথঢ লাগভ ভ্রফড পাঢা দতবদও পাঢা এাং ড়ও ধগণ বওগমাবফঝাভ বপবত্তও ধণ পাড়া পাঢা প্রাধয লাআগদ:
ও) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শেডীবন্যা:
ও-শেডী: ফূম শঢদ বদবথগযগর ওম প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ
ওফথওঢথা বাাঁলাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৪,১০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ।
ঔ-শেডী: ফাবও ৪,১০০ ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম
ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাাঁলাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ২,১০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ।
ক-শেডী: ঔ এাং খ শেডী যঢীঢ ওম ঢৃঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী।
খ-শেডী: নগভষ্ট কাটথ, ধুবময ওদষ্টম (প্রথাদ ওদষ্টম যঢীঢ), শচম াটথাভ, শধবঝ াবনাভ, বওগযাভ াধভাথী
াংগযাথদী প্রবঢিাদ (Borstal School)-এভ িাভভক্ষী এাং ওম ৪ণথ শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী।
ঔ) দতবদও পাঢা:

১।
১)
২)
৩)

ও-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথওঢথা:
ফাবও ফূম শঢদ
৪,১০০ ঝাওা ধবথন্ত
৪,১০১ ঝাওা লাআগঢ ৬,২৯৯ ঝাওা ধবথন্ত।
ও) ৬,৩০০ ঝাওা লাআগঢ ৭,৭৯৯ ঝাওা ধবথন্ত।
ঔ) ৭, ৮০০ ঝাওা লাআগঢ ৯,২৯৯ ঝাওা ধবথন্ত।
ক) ৯,৩০০ ঝাওা  ঢতূর্ধ্থ

াথাভড লাভ

যরম স্থাগদভ চন্য াণথাৎ ঠাওা,
দাভাডকঞ্জ, ঘট্টগ্রাফ, ণুমদা, ভাচযালী
এাং বগমঝ যলগভভ চন্য।

৪০ ঝাওা
৪৫ ঝাওা
৫৫ ঝাওা
৬৫ ঝাওা
৭৫ ঝাওা

াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।

২। ঔ-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী:

৩। ক-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথঘাভী:

৪। খ-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথঘাভী

ফাবও ফূম শঢদ ৩,২০০ ঝাওা ধবথন্ত াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।
৩৫ ঝাওা এাং ধভঢথী প্রবঢ ১০০০
ঝাওা া াঈলাভ াাংগযভ চন্য াবঢবভক্ত
৫ ঝাওা লাগভ, গথাচ্চ -৪০ ঝাওা।
ফাবও ফূম শঢদ ১,২০০ ঝাওা ধবথন্ত াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।
৩০ ঝাওা এাং ধভঢথী প্রবঢ ৫০০
ঝাওা া াঈলাভ াাংগযভ চন্য াবঢবভক্ত
৫ ঝাওা লাগভ, গথাচ্চ -৩৫ ঝাওা।
২৫ ঝাওা
াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।

ক)

ধণ পাড়া পাঢা (Road Mileage)
শেডী
ঝাওা (বওগমাবফঝাভ প্রবঢ)
১) ও-শেডী
প্রবঢ বওাঃবফাঃ ১.২৫ ঝাওা।
২) ঔ-শেডী
প্রবঢ বওাঃবফাঃ ১.০০ ঝাওা।
৩) ক-শেডী
প্রবঢ বওাঃবফাঃ ০.৭৫ ঝাওা।
৪) খ-শেডী
প্রবঢ বওাঃবফাঃ ০.৫০ ঝাওা।
ভ্রফডওৃঢ তূভত্ব বালাাআ লাঈও দা শওদ, াঈধগভাক্ত লাভ ড়ও ধগণ ফগ্র ভ্রফগডভ চন্য প্রগবাচয লাআগ।
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খ) ধণ পাড়া পাঢা (Mileage Allowance) বদডথগভ চন্য শেডী-প্রাধযঢা।
১। শভমধগণ ভ্রফড:
ও) ও-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথওঢথা:
১) ঝাওা ৬,৩০০-৮,০৫০ এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেমপুক্ত প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকগড যীঢাঢধ
বদবন্ত্রঢ শেডী। যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডী দা ণাবওগম প্রণফ শেডী।
২) ও-শেডীপুক্ত ান্যান্য ওফথওঢথা

-

প্রণফ শেডী।

ঔ) ঔ-শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড

-

বিঢী/গযাপদ/সুমপ শেডী।

ক) ক-শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথঘাভী - শরগদ রৃাআবঝ শেডী ণাবওগম বদম্নঢভ শেডী। বঢদবঝ শেডী ণাবওগম, বাাঁলাগতভ
ফূম শঢদ ফাবও ১৩৭৫ ঝাওা এাং ঢতূগর্ধ্থ ঢাাঁলাভা ফথযফ (Middle) শেডী এাং বালাগতভ ফূম শঢদ ফাবও
১৩৭৫ ঝাওাভ ওফ ঢাাঁলাভা-বদম্নঢফ শেডী।
খ) খ-শেডীভ ভওাবভ ওম ওফথঘাভী-বদম্নঢফ শেডী।
২। ফূদ্র া দতীধগণ ষ্টীফাগভ ভ্রফড:
ও) ও-শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকডাঃ
১) ঝাওা ৬,৩০০-৮,০৫০ এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেগমভ ওম প্রণফ শেডীভ ওফথওঢথা যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডী।
যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডী দা ণাবওগম প্রণফ শেডী।
২) ও-শেডীপুক্ত ান্যান্য ওফথওঢথাকড- প্রণফ শেডী।
ঔ) ঔ-শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথচাবভকড-রৃাআবঝ শেডী ণাবওগম, াঈচ্চঢভ শেডী। রৃাআবঝভ াবথও শেডী ণাবওগমবিঢী শেডী।
ক) ক-শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভীকড-রৃাআঝ শেডী ণাবওগম, বদম্নঢফ শেডী। বঢদবঝ শেডী ণাবওগম ফথযফ (Middle)
শেডী। ঘাভবঝ শেডী ণাবওগম-বদম্নঢফ শেডীভ াযবলঢ াঈচ্চঢভ শেডী।
খ) খ-শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভীকড-বদম্নঢফ শেডী।
৩। বফাগদ ভ্রফড:
(াাংমাগতগযভ াপযন্তগভ)
বদম্নবমবঔঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বফাগদভ Economy Class এ ভ্রফগডভ সুবথা ধাাআগদ:১) ঝাওা ৬,৩০০-৮,০৫০ এাং ঢতূর্ধ্থ শেমপুক্ত প্রণফ শেডীভ ওফথওঢথাকড।
২) যবক্তকঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড (ভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী এাং ফন্ত্রীকগডভ নভ াংকী বলাগ)।
৩) বগযর শক্ষগে ান্যান্য ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও বফাগদ ভ্রফগডভ ানুফবঢ প্রতাদ ওভা বাাআগঢ ধাগভ। ঢগ
এরূধ প্রগঢযওবঝ ভ্রফগডভ শক্ষগে, দূযদধগক্ষ ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ বঘ-এভ ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ এাং
াআলাভ ানুবমবধ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ।
গ) ধণ পাড়া পাঢাভ লাভ (Mileage Allowance)
১) শরদ/ ষ্টীফাভ/ চালাগচ ভ্রফড:
ও) তবম যঢীঢ যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডীগঢ ভ্রফগডভ চন্য ধণ পাড়া পাঢা, াঈক্ত শেডীভ পাড়াভ ১ ১/২ গুড
লাআগ।
ঔ) তবম এাং যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডীভ ভ্রফড যঢীঢ, ওম শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শব
শেডীগঢ ভ্রফগডভ াবথওাভী, শাআ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম, াঈক্ত শেডীভ পাড়াভ ১ ৪/৫ গুড লাগভ ধণ পাড়া
পাঢা প্রাধয লাআগদ। াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রাধয শেডীভ বদম্নঢভ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম, বঢবদ বদম্নঢভ
শেডীভ চন্য প্রতত্ত পাড়া এাং প্রাধয শেডীভ পাড়াভ ৪/৫ লাগভ ধণ পাড়া প্রাধয লাআগদ।
২) বফাগদ ভ্রফড: াপযন্তভীড ভ্রফগডভ শক্ষগে, প্রতত্ত বফাদ পাড়া এাং এওবঝ দতবদও পাঢা বঢবদ প্রাধয লাআগদ।
ঘ) তবমচবদঢ ভ্রফড পাঢা:
তবমচবদঢ ভ্রফগডভ শক্ষগে ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বদম্নবডথঢ সুবথাবত প্রাধয লাআগদ:ও) শরদ/ ষ্টীফাভ/ চালাগচ ভ্রফড:
১) বদগচভ চন্য বঢবদ প্রাধয শেডীভ বঢদবঝ পাড়া প্রাধয লাআগদ।
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২) প্রওৃঢ পাড়া প্রতাদ াগধগক্ষ, ঢাাঁলাভ ধবভাগভভ প্রগঢযও লকাফী প্রািে তগস্যভ চন্য এওবঝ ধূডথ পাড়া
এাং প্রগঢযও বযরৄভ চন্য ১/২ পাড়া প্রাধয লাআগদ।
ঔ) ড়ও ধগণ ভ্রফড:
১) স্বী শেডী ানুাগভ বঢবদ শব লাগভ ধণ পাড়া পাঢা প্রাধয, শাআ লাগভ বঢবদ এওবঝ াবঢবভক্ত ধণ পাড়া পাঢা
প্রাধয লাআগদ।
২) ববত ঢাাঁলাভ ধবভাগভভ রৃাআচদ তস্য ঢাাঁলাভ লকাফী লদ, ঢগ বঢবদ শব লাগভ ধণ পাড়া পাঢা প্রাধয, শাআ
লাগভ বিঢী এওবঝ াবঢবভক্ত ধণ পাড়া পাঢা এাং রৃাআ এভ াবথও তস্য ঢাাঁলাভ লকাফী লাআগম ঢৃঢী এওবঝ
াবঢবভক্ত ধণ পাড়া পাঢা প্রাধয লাআগদ।
২। শরদ/ ষ্টীফাভ/ চালাগচভ শেডী াংঔযা বদরূধগদভ শক্ষগে যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডীগও ১ফ শেডী বলাগ কডয ওবভগঢ
লাআগ।
৩। তবম এাং ান্যান্য ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রাধয পাড়া লাআগঢ শওাদরূধ াভঘাচথ (Surcharge) ওঢথদ ওভা লাআগ দা।
৪। াঅদ াংভক্ষড, যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডীভ বঙাদাধে, াআঢযাবতভ চন্য াথযঢাফূমওপাগ ধবভগযাবথঢ াণথ বঢবদ
প্রাধয লাআগদ।
৫। বফাদ বঝগওগঝভ শক্ষগে ধবভগযাবথঢ বাঢী বফাদ ন্দভ ঝযাক্স/ বন বঢবদ প্রাধয লাআগদ।
৬। এঢদাংক্রান্ত াংবিষ্ট ববথফূল বণাফগ াংগযাথদ ওভা লাআগ।
৭। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ।
এাআঘ, াঅভ, তত্ত
বুগ্ম-বঘ (াস্তাঃ  ববথ)
দাং-াফ-াব(প্রব-২)/বঝ,এ/বট,এ-১৭/৮৫-৪০

ঢাবভঔ:

১৭-৪-১৩৯৯ াাং
১-৮-১৯৯২ াআাং

ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রভড ওভা লাআম:১।
২।
৩।
৪।
৫।

ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
াণথ বঘ, াণথ বপাক, ঠাওা।
বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা।
বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
বঘ/ পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ, ------------------------------------------------ (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক) ঢাাঁলাগতভ
াঅঢাপুক্ত ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ বলা যাঔাফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবন াআলাভ ানুবমবধ
শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এ, এ, বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ
াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৮। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা
লাআম।
৯। বপাকী ওবফযদাভ, -----------------------------------------বপাক। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ
শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
১০। শচমা প্রযাও (ওম শচমা)। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
১১। ণাদা বদথালী ওফথওঢথা (ওম ণাদা)।
১২। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৩। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ), ভাচযালী।
১৪। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা।
১৫। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
১৬। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৭। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
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১৮। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  তূভামাধডী, ঠাওা।
১৯। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ------------------------------------------------------ (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
২০। শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম শচমা)।
২১। শচমা শরচাবভ ওফথওঢথা (ওম শচমা)।
২২। ণাদা বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম ণাদা)।
২৩। াস্তাদ যাঔা, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২৪। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা।
২৫। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফূদ্রডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। এাআ াঅগতযবঝ াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওাগযভ চন্য
ঢাাঁলাগও ানুগভাথ ওভা লাআম।
২৬। কাটথ দবণ/ াংওমদ।
শফাাঃ াঅনঢা াঈবিদ
ববদভ লওাভী বঘ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা- ২
দাং-াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫/৮৩(৫০০০)
বর:

ঢাবভঔ:

১৪-০৮-১৪০২ াাং
২৮-১১-৯৫ াআাং

প্রঘবমঢ ভ্রফড পাঢা দীবঢফামা  াংবিষ্ট ববথ-বথাদ াংগযাথদ।

াঈবেবঔঢ বরগভ াংবিষ্ট াাংয াংক্রান্ত ধূগথভ ওম াঅগতয াবঢমধূথও, ভওাভ ভ্রফড পাঢাভ শক্ষগে ভওাবভ
ঘার্কগভগতভ প্রঘবমঢ দীবঢফামা  াংবিষ্ট ববথ-বথাগদ এঢিাভা বদম্নরূধ াংগযাথগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙ:ও) াপযন্তভীড বফাদ ভ্রফগডভ শক্ষগে াঅনুরবেও ঔভঘ (Incidental charge) প্রঘবমঢ এওবঝ দতবদও পাঢাভ
ধবভগঢথ শভমধণ/ ষ্টীফাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে ঢুমদা ওগভ বফাদ পাড়াভ ২০% বদথথাভড ওভা লাআম (যঢওভা বয
পাক)।
ঔ) ভ্রফড পাঢা বগমভ াগণ বফাগদভ বঝগওঝ াংবুবক্তভ বথাদ ভবলঢ ওগভ শভমধণ/ শদৌধণ  ান্যান্য ফাথযগফ
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রগবাচয এওাআ থভগডভ বদফ ানুভগডভ বথাদ ওভা লাআম।
ক) ঢথফাগদ প্রঘবমঢ াপযন্তভীড ভ্রফগডভ শক্ষগে দতবদও পাঢাভ লাভ ২০% ৃবদ্ধ ওভা লাআম (যঢওভা বয পাক)।
এঢতাংক্রান্ত াংবিষ্ট দীবঢফামা  ববথফূল াংগযাবথঢ বগবঘঢ লাআগ।
াআলা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথযওভী লাআগ।
শফাাঃ াঅগদাাভ াঈবিদ
াঈধ-বঘ(প্রববথ)
শনাদ: ৮৬২৯৩১
দাং-াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫/৮৩(৫০০০)

ঢাবভঔ:

১৪-০৮-১৪০২ াাং
২৮-১১-৯৫ াআাং

ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রভড ওভা লাআম:১।
২।
৩।
৪।
৫।

ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
াণথ বঘ, াণথ বপাক, ঠাওা।
বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা।
বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
বঘ/ পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ –––––––––––––––––––––– (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁলাগতভ
াঅঢাপুক্ত ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ বলা যাঔাফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)।
৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা।
(ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)।
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ,এ,বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)।
৮। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, াাংমাগতয, ঠাওা
(ঢাাঁলাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)।
৯। বপাকী ওবফযদাভ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– বপাক (ঢাাঁলাভ াথীদস্থ
ওম তিগভ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)।
১০। শচমা প্রযাও (ওম শচমা) (ঢাাঁলাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)।
১১। ণাদা বদথালী ওফথওঢথা, (ওম ণাদা)।
১২। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৩। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ) ভাচযালী।
১৪। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা।
১৫। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
১৬। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব,াঅভ,ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৭। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
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১৮। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা।
১৯। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা,––––––––––(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
২০। শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা, (ওম শচমা)।
২১। শচমা শরচাবভ ওফথওঢথা, (ওম শচমা)।
২২। ণাদা বলাভক্ষড ওফথওঢথা, (ওম ণাদা)।
২৩। াস্তাদ যাঔা, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২৪। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা।
২৫। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। চাঢী শঢদ শেম, ১৯৯৭ াঅগতযবঝ াাংমাগতয
শকগচগঝ প্রওাগযভ চন্য ঢাাঁলাগও ানুগভাথ ওভা লাআম।
২৬। কাটথ দবণ/ াংওমদ।
এফ,এ, ফদসুভ
বাঃ লওাভী বঘ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১/২০০০(াাংয-১)/৪১

ঢাবভঔ: ১৫/৪/২০০২

বর:

চাঢী শঢদ শেম’ ১৯৯৭ এভ াঅঢা প্রাি ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ দতবদও পাঢা  ভ্রফড পাঢা প্রাধযঢা
প্রগে।

ূে:

দাং-বএবচ/গপ্রা-১/৮৫(ও)/াাংয-৪/৩১৫, ঢাবভঔ: ২৮-২-২০০২ াআাং।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লগ চাদাগেদ শব, দতবদও পাঢা  ভ্রফড পাঢাভ লাভ
বদথথাভগড শেডী বন্যাগভ শক্ষগে চাঢী শঢদ শেম ১৯৯১ এভ ওগভধবন্টাং শঢদ শেম ১৯৯৭ বগঘদা ওভগঢ লগ।
াণথাৎ শব  ২ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাভ ফূম শঢদ ১৯৯৭ গদভ শঢদ শেম ানুবাী ফাবও ৪১০০/- ঝাওা া
ঢতূর্ধ্থ ঢাগতভ শঢদ ১৯৯১ এভ শঢদ শেগমভ ওগভধবন্টাং ওঢ শবঝ বগঘদা ওভগঢ লগ। ১৯৯১ এভ শঢদ শেগম
২ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাভ ফূম শঢদ ৪১০০/- া ঢতূর্ধ্থ লগমাআ ভ্রফড পাঢা  দতবদও পাঢাভ লাভ বদথথাভগড „ও‟
শেডীপুক্ত লগদ। এগক্ষগে ১৯৯৭ এভ শঢদ শেগম ফূম শঢদ ৪১০০/- া ঢতূর্ধ্থ লগমাআ „ও‟ শেডীপুক্ত লগ দা।
বমবও চালাদ বভবফ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও,
১৮৯, যলীত দত দচরুম াআমাফ ভবড।
ঠাওা।
(তৃাঃাঅাঃ- চদা শফাাঃ াঅরৃম াগঙঢ ঔাদ
াবঢাঃ াঈধ-ফলাবলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও (ধদ্ধবঢ)।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৪৪
বর:

ঢাবভঔ: ১৩/১১/২০০২বরাঃ

শতগযভ াপযন্তগভ ভ্রফগডভ চন্য দতবদও পাঢা।

১৭ োদ, ১৩৯৯/ ১ াঅকষ্ট, ১৯৯২ ঢাবভগওভ স্ভাভও দাং- াফ/ াব(প্রব-২)/ বঝ,এ/ বট,এ-১৭/ ৮৫-৪০ এভ
াঅাংবযও াংগযাথদক্রফ ভওাভ শতগযভ াপযন্তগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে ১৫,০০০/- (ধগদভ লাচাভ) ঝাওা (বদথথাবভঢ)
শঢদক্রগফভ এাং ঢতূর্ধ্থ ধবথাগভ ওফথওঢথাকগডভ দতবদও পাঢা ৩০০/- (বঢদযঢ) ঝাওা বদথথাভড ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড
ওগভগঙ।
এ,ব,এফ, াঅুম ওাগযফ
বুগ্ম-বঘ (প্রববথ)
শনাদ: ৮৬১৬৮০৩
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৪৪

ঢাবভঔ: ১৩/১১/২০০২বরাঃ

ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রভড ওভা লগমা:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা।
বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা।
বঘ, চাঢী াংত বরও বঘাম, শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
বঘ/ পাভপ্রাি বঘ/ াবঢবভক্ত বঘ –––––––––––––––––––––– (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা।
বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
বমবও চালাদ বভবফ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/(প্রব-৪)/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৭৬

ঢাবভঔ: ২৩/০১/২০০৩ বরাঃ।

বর:

দতবদও পাঢা (Daily Allowance) এভ লাভ াংগযাথদ এাং এঢরৃগিগশ্য ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ
শেডীবন্যা।

ূে:

১) াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫-৪০ ঢাবভঔ-১মা াঅকষ্ট, ১৯৯২ াআাং।
২) াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫/৮৩(৫০০০) ঢাবভঔ-১৪-৮-১৪০২ াাং, ২৮/১১/৯৫ াআাং।
৩) াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৪৪, ঢাবভঔ-১৩/১১/২০০২ বরাঃ।

১। ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শেডীবন্যা:
াঈবেবঔঢ বরগ ূগোক্ত স্ভাভওফূল াংগযাথদধূও
থ ভওাভ ভ্রফড পাঢাভ শক্ষগে ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ
শেডীবন্যা বদম্নরূধ ধবভঢথদ ওভগঢ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ:
ও-শেডী: ফূম শঢদ বদবথগযগর ওম প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা
এাং ঐ ওম ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৬১৫০/- ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ।
ঔ-শেডী: ফাবও ৬,১৫০/- ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম
ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৩১০০/- ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ।
ক-শেডী: ঔ  খ শেডী যঢীঢ ওম ঢৃঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী।
খ-শেডী: নগভষ্ট কাটথ, ধুবময ওদগষ্টম (প্রথাদ ওদগষ্টম যঢীঢ) শচম াটথভ , শধবঝ াবনাভ, বওগযাভ াধভাথী
াংগযাথদী প্রবঢিাদ (Borstal School) এভ িাভভক্ষী এাং ওম ঘঢুণথ শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী।
২। দতবদও পাঢা:
ভ্রফড পাঢা াংক্রান্ত াথাভড ববথফামা  যঢথামী ধূভড াগধগক্ষ শাফবভও প্রযাগদভ াঅঢাথীদ ওম ভওাবভ
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত বদম্নবডথঢ লাগভ দতবদও পাঢা প্রাধয লগদ।
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শেডী ানুবাী শঢদক্রফ
ও-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথওঢথা:
১) ফাবও ফূম শঢদ ৬১৫০/- ঝাওা ধবথন্ত
২) ৬১৫১/- ঝাওা লগঢ ৯৪৯৯/- ঝাওা ধবথন্ত
৩) ও) ৯৫০০/- ঝাওা লগঢ ১১৬৯৯/- ঝাওা ধবথন্ত
ঔ) ১১৭০০/- ঝাওা লগঢ ১৩৯৪৯/- ঝাওা ধবথন্ত
ক) ১৩৯৫০/- ঝাওা লগঢ ১৪৯৯৯/- ঝাওা ধবথন্ত
খ) ১৫০০০/- ঝাওা (বদথথাবভঢ)  ঢতূর্ধ্থ।
ঔ-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী:
ফাবও ফূম শঢদ ৪৮০০ ঝাওা ধবথন্ত এাং ধভঢথী
প্রবঢ ১০০০ ঝাওা া াঈলাভ াাংগযভ চন্য াবঢবভক্ত
১০/- ঝাওা লাগভ।
ক-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথঘাভী
ফাবও ফূম শঢদ ১৮৭৫ ঝাওা ধবথন্ত এাং ধভঢথী
প্রবঢ ৫০০ ঝাওা া াঈলাভ াাংগযভ চন্য াবঢবভক্ত
১০/- ঝাওা লাগভ।
খ-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথঘাভী

াথাভড লাভ

য রম স্থাগদভ চন্য াণথাৎ দাভাদকঞ্জ,
ঘট্টগ্রাফ, ঔুমদা, ভাচযালী, বভযাম এাং
বগমঝ যলগভভ চন্য

ঝাাঃ ৮০/ঝাাঃ ৯০/ঝাাঃ ১২০/ঝাাঃ ১৪০/ঝাাঃ ১৬০/ঝাাঃ ৩০০/-

াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী।

ঝাাঃ ৭০/গাচ্চথ ঝাওা
৮০/-

াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী।

ঝাাঃ ৬০/গাচ্চথ ঝাওা
৭০/ঝাাঃ ৫০/-

াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী।
াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী।

৩। ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত ভ্রফগডভ শক্ষগে ধণ পাড়া পাঢাভ লাভ এাং তবমচবদঢ ভ্রফড পাঢা ১-৮-৯২ ঢাবভগঔভ
াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫-৪০ ানুাগভ বদথথাবভঢ লগ।
৪। ধণ পাড়া পাঢা বদডথগভ চন্য শেডী প্রাধযঢাভ শক্ষগে ১৯৯৭ াগমভ শঢদ শেগম ১৯৯১ াগমভ ওগভধবন্টাং শেম
বগঘদা ওভগঢ লগ।
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৫। বফাদ ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রতত্ত বফাদ পাড়া এাং ২০% াঅনুরবেও ঔভঘ বলাগ প্রাধয লগ।
৬। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ।
এ,ব,এফ াঅুম ওাগযফ
বুগ্ম-বঘ (প্রববথ)
াণথ বপাক।
দাং-াফ/াব/(প্রব-৪)/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৭৬

ঢাবভঔ: ২৩/০১/২০০৩ বরাঃ।

ানুবমবধ: াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রভড ওভা ল‟ম:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা।
৩। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা।
৪। বঘ, চাঢী াংত বরও বঘাম, শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
৫। বঘ/পাভপ্রাি বঘ/াবঢবভক্ত বঘ -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা।
৭। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
৮। বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
শফাাঃ যভান াঅমী
লওাভী বঘ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১৮/৮৬/২৫৭

ঢাবভঔ: ০৬-১০-২০০৩ বরাঃ

বর:

ওৃবর ম্প্রাভড াবথতিগভভ ফাঞ ধবথাগ ওফথভঢ ব্লও সুধাভপাাআচাভগতভ বদবতথষ্ট (Fixed) ভ্রফড পাঢা ৃবদ্ধওভড
প্রগে।

ূে:

১। ওৃবর ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-ওৃফ/যা-১/াঃ২/২০০৩/২৩  ১৪১৪, ঢাবভঔ: বণাক্রগফ ০৬/০১/০৩ 
২৩/৬/২০০৩ বরাঃ
২। াণথ বপাগকভ ধে দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১৮/৮৬/১৮৫ ঢাবভঔ: ১০/৩/২০০৩।

াঈধগভাক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ওৃবর ম্প্রাভড াবথতিগভভ াথীদ শচমা
তগভভ াাআগভ ফাঞ ধবথাগ ওফথভঢ ব্লও সুধাভপাাআচাভগতভ বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢা ৃবদ্ধভ বরবঝ ধভীক্ষা-বদভীক্ষাগন্ত ১৯৯৭
গদভ ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয এভ ১২(১) দাং ানুগেগতভ াঅঢা প্রস্তাবঢ বদবতথষ্ট ভ্রফড পাঢা ঢথফাদ
ফাবও ৯৫/- ঝাওা লগঢ ১২৫/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ২০০/- ঝাওা ৃবদ্ধ ওভগড বদম্নবডথঢ যগঢথ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ
ওভা ল‟ম:ও) ওৃবর ফন্ত্রডাম ওঢৃথও াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ এ পাঢা ৃবদ্ধ ওাবথওভ লগ;
ঔ) ব্লও সুধাভপাাআচাভকডগও ান্তঢ ধগক্ষ ১৫ বতদ বদচস্ব এমাওা, াণথাৎ াঈধগচমাভ াপযন্তগভ ভ্রফড ওভগঢ লগ;
ক) ব্লও সুধাভপাাআচাভকড ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ এ পাঢা ধাগদ দা;
খ) শচমা তগভ বদগাবচঢ ব্লও সুধাভপাাআচাভকডগও বদথথাবভঢ এ ভ্রফড পাঢা প্রতাদ ওভা বাগ দা;
গ) এ াত য ঘমবঢ াঅবণথও গদভ ভািওৃঢ াগচঝ লগঢ বফঝাগঢ লগ।
২। াঈগেঔয শব, এঢতবরগ ১০/৩/২০০৩ ঢাবভগঔভ াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১৮/৮৬/১৮৫ দম্বভ ধেবঝ এঢিাভা
াবঢম ওভা ল‟ম।
শফাাঃ যালগদাচ শঘৌথুভী
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঘ
ওৃবর ফন্ত্রডাম
(তৃ:াঅ:- চদা যীভ াঈিীদ াঅলগফত
ববদভ লওাভী বঘ
যাঔা-১)।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বপা-৩/২০০৫/০২

ঢাবভঔ:

২০/০৯/১৪১২ াাং
০৩/০১/২০০৬ বরাঃ

বর:

তবমচবদঢ ওাভগড ধযাবওাং ঘাচথ প্রাধযঢা প্রগে।

ূে:

বলা ফলা বদন্ত্রও এভ ওাবথামগভ ধে দাং-ববচএ/ ধদ্ধবঢ-১/ চা: শ: শে:/২০০৫/৫৩৫/৫১৪ ঢাাং১৮/১০/২০০৫।

াঈধবুক্ত
থ বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, চাঢী শঢদ শেম, ২০০৫ এভ ২২ ানুগেগতভ
াঅগমাগও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ তবমচবদঢ ওাভগড যবক্তকঢ ফামাফাগমভ ধযাবওাং ঘাচথ শগ্রট বপবত্তও ধূথ বদথথাবভঢ
লাগভভ ানুধাবঢও লাগভ প্রগত লগ। শ ফগঢ প্রগত ধযাবওাং ঘাচথ শক্ষেফূল বদগম্নাক্ত লাগভ প্রগবাচয লগ:
শেডী-ও
শেডী-ঔ
শেডী-ক
শেডী-খ

:
:
:
:

১০০০/- ঝাওা
৬০০/- ঝাওা
৩০০/- ঝাওা
১০০/- ঝাওা

০২। াঈবেবঔঢ লাভ ১ চুমাাআ, ২০০৬ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ াঅমাাঈবিদ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
াণথ বপাক।
বলা ফলা বদন্ত্রও
বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম
বঘাম পদ, ঢৃঢী শনচ
শগুদাবকঘা, ঠাওা
{তৃবষ্ট াঅওরথড: াঈধ বলা ফলা বদন্ত্রও (ধদ্ধবঢ)}
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/প্রব-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭/১২৮

ঢাবভঔ: ১২/১১/২০০৭ বরাঃ

বর:

াআদ এাআট া ববপম ধাাভ এভ তাবগত্ব বদগাবচঢ শদাাবলদীভ তস্য শচব/ াঅভকগডভ চন্য
াবঢবভক্ত বট/এ পাঢা ভাি প্রগে।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/ বট-১৯/ পাঢা-৩/২০০৪

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াআদ এাআট ববপম ধাাভ এভ ঘমফাদ তাবগত্ব
বদগাবচঢ শদা তস্য (গচব/ াভ)গতভ বতযফাদ বট/এ ৯.৭৫ ঝাওাভ াগণ াবঢবভক্ত ৫.২৫ ঝাওা বগযর বট/এ
প্রতাগদভ াফবও াঅগতয চাবভভ চন্য াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম।
০২। ঢথফাগদ ঘমফাদ াআদ এাআট া ববপম ধাাভ এভ তাবত্ব শযর লাভ াগণ াগণ াবঢবভক্ত ৫.২৫ ঝাওা দতবদও
পাঢা প্রতাগদভ াঅগতয াওাবথওভ লগ বাগ।
০৩। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭৩০৫৭
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কড পদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১১/২০০৭/১৩০

ঢাবভঔ:

১৪/০৮/১৪১৪ োব্দ
২৮/১১/২০০৭ বরষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাধদ
বর:

ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ দতবদও পাঢা (Daily Allowance) এভ লাভ াংগযাথদ।

ূে:

াফ/াব/(প্রব-৪)/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৭৬ ঢাবভঔ: ২৩/১/২০০৩ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ াঅগতয াংগযাথদক্রগফ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ দতবদও পাঢাভ লাভ
বদম্নরূগধ ধবভঢথদ ওভাভ চন্য ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ:
১। দতবদও পাঢা:
ভ্রফড পাঢা াংক্রান্ত াথাভড ববথফামা  যঢথামী ধূভড াগধগক্ষ শাফবভও/াফবভও প্রযাগদভ াঅঢাথীদ
ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত বদম্নরূধ লাগভ দতবদও পাঢা প্রাধয লগদাঃ

শেডী বন্যা

ও-শেডীপুক্ত ওফথওঢথা

ঔ-শেডীপুক্ত ওফথওঢথা/
ওফথঘাভী
ক-শেডীপুক্ত ওফথঘাভী

খ-শেডীপুক্ত ওফথঘাভী

ফূম শঢদ

১) ৬৮০০ লগঢ ৯০০০ ঝাওা ধবথন্ত
২) ৯০০১ ঝাওা লগঢ ১৪৯৯৯ ঝাওা ধবথন্ত
৩) ১৫০০০ ঝাওা লগঢ ২০৬৯৯ ঝাওা ধবথন্ত
৪) ২০৭০০ ঝাওা লগঢ ২২৬৯৯ ঝাওা ধবথন্ত
৫) ২৩০০০ ঝাওা (বদথথাবভঢ)  ঢতূর্ধ্থ
১) ৬৮০০ ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী
ওম ২ শেডীভ ওফথওঢথা।
২) ৪,৮০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ ফূম শঢগদভ ওম
ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী।
ঔ  খ শেডী যবঢগভগও ওম ঢৃঢী শেডীভ
ওফথঘাভী
নগভষ্ট কাটথ, ধুবময ওদগষ্টম (প্রথাদ ওদগষ্টম
যঢীঢ) শচম াটথাভ, শধবঝ াবনাভ, বওগযাভ
াধভাথী াংগযাথদী প্রবঢিাদ (Borstal
School) এভ িাভভক্ষী এাং ওম ঘঢুণথ শেডীভ
ভওাবভ ওফথঘাভী।

াথাভড লাভ

২০০ ঝাওা
২৫০ ঝাওা
৩০০ ঝাওা
৩৫০ ঝাওা
৪০০ ঝাওা
১৪০ ঝাওা
১২০ ঝাওা

য রম স্থাগদভ াঈধভ লাভ
(াণথাৎ ঠাওা, দাভাদকঞ্জ,
ঘট্টগ্রাফ, ঔুমদা, ভাচযালী,
বভযাম এাং বগমঝ
যলগভভ চন্য)
াথাভড লাগভভ ৩৩%
াবথও।

াথাভড লাগভভ ৩৩%
াবথও।

১০০ ঝাওা

৮০ ঝাওা

াথাভড লাগভভ ৩৩%
াবথও।

২। ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত ভ্রফগডভ শক্ষগে ধণ পাড়াভ লাভ এাং তবমচবদঢ ভ্রফড পাঢা ১/৮/১৯৯২ ঢাবভগঔভ
াফ/াব(প্রব-২)/বঝ,এ/বট,এ-১৭/৮৫-৪০ দাং াবন স্ভাভও ানুাগভ বদথথাবভঢ লগ। ঢগ, তবমচবদঢ ফামাফাম
ধবভলগডভ শক্ষগে চাঢী শঢদ শেম, ২০০৫ এভ ২২ ানুগেগতভ বথাদ প্রগবাচয লগ।
৩। ধণ পাড়া পাঢা বদডথগভ চন্য এাং বফাদ ভ্রফগডভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ২৩/১/২০০৩ ঢাবভগঔভ াফ/াব(প্রব৪)/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৭৬ স্ভাভগওভ ানুগেত ৩, ৪  ৫ এভ বথাদামী াধবভবঢথঢ ণাওগ।
৪। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ শণগও ওাবথওভ লগ।
ভাবচা শকফ এদ,বট,ব
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)
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দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১১/২০০৭/১৩০(৩০০)

ঢাবভঔ:

১৪/০৮/১৪১৪ োব্দ
২৮/১১/২০০৭ বরষ্টাব্দ

ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভঢ লম:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও, বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য
ানুগভাথ ওভা লম।)
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৫। বঘ/পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।)
৬। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) --------------------------------------।
৭। াণথ বপাগকভ ওম ানুবপাক।
৮। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।)
৯। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।)
১০। শচমা প্রযাও (ওম) --------------------------------------।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।)
১১। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফূদ্রাডাম, ঠাওা-াআলা াাংমাগতয শকগচঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা

লম।

ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1201 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬

ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬প্রাঃফাঃ/পাঢা-১১/২০০৭/০৩

০৪/১০/১৪১৪ াাং
১৭/০১/২০০৮ বরাঃ

প্রজ্ঞাধদ
বর:

ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ দতবদও পাঢা (Daily Allowance) এভ লাগভভ ওাবথওাভীঢা াংক্রান্ত।

ূে:

যস্ত্র াবলদী বপাক এভ ধে দাং-২০০৪/ চগন্ঝ াধ (এ)/১৮৯৮ ঢাবভঔ: ১০ বটগম্বভ ২০০৭

াঈধবুথক্ত বরগ ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দতবদও পাঢাভ লাভ াংক্রান্ত াণথ বপাগকভ াফ/
াব/ প্রববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/ পাঢা-১১/২০০৭/১৩০, ঢাবভঔ: ২৮/১১/২০০৭ দাং প্রজ্ঞাধদ ০২/১২/২০০৬ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ
ওভা লগমা।
ভাবচা শকফ এদ,বট,ব
বুগ্ম-বঘ (াস্তাঃ  প্রববথ)
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬প্রাঃফাঃ/পাঢা-১১/২০০৭/০৩(২০০)

ঢাবভঔ:

০৪/১০/১৪১৪ াাং
১৭/০১/২০০৮ বরাঃ

ানুবমবধ: াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভড লগমা:১) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২) ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
৩) ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ
ওভা লগমা)।
৪) কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৫) বঘ/ পাভপ্রাি বঘ ------------------------ (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ
শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।
৬) বপাকী ওবফযদাভ (ওম) ----------------৭) াণথ বপাগকভ ওম ানুবপাক।
৮) বলা ফলা-বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা
লগমা)।
৯) ওগন্ঝামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য
ানুগভাথ ওভা লগমা)।
১০) শচমা প্রযাও (ওম) (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
১১) াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা াআলা াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ
ওভা লগমা।
ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭(াাংয-১)/৯১
বর:

বটএ ‘াআদ এাআট ঝু ববপম ধাাভ’ ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-১৯/পাঢা-৩/২০০৪ (ঙাাদবণ)

ঢাবভঔ:

০৪/০২/২০১০ বরাঃ
২২/১০/১৪১৬ াাং

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ যস্ত্র াবলদীভ (গচব/ াঅভ)গতভ াধাগভযদ শভগম লান্ঝ  খুবডথছড় াঅাআমা
ধভঢথী াঈদ্ধাভ  চরুভী োড ওাবথক্রগফ লাঢাভ চন্য বদগাবচঢল ধভঢথীগঢ, „াআদ এাআট া ববপম ধাাভ‟ এভ
াঅঢা ধবভঘাবমঢ াধাগভযগদ বদগাবচঢ শদাতস্যগতভ বটএ ১৫.০০ ঝাওা বদথথাভগডভ ধূথ দবচগভভ াঅগমাগও
(গচব/ াঅভ)গতভ „াআদ এাআট া ববপম ধাাভ‟ াাংযগ্রলডওাভীগতভ বটএ-এভ লাভ ৯.৭৫ ঝাওাভ ধবভগঢথ ১৫.০০
ঝাওা বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ফালুা াঅক্তাভ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬৭০৬১
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযগভাাংমাদকভ, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭৩.০২২.১৪.০২.০০.০০৫.২০১১-৩০(২০০)

ঢাবভঔ: ০১ শনব্রুাভী, ২০১১

াবন স্ভাভও
বর:

যরম স্থাদ বলগগ কাচীধুভ শচমা াড়ী পাড়া  ভ্রফড পাঢাভ লাভ বদথথাভড।

বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ভওাভ কাচীধুভ শচমাগও বগযর ওযাঝাকভীভ শচমা াঈন্পীঢ ওভা যরম স্থাদ
বলগগ কাচীধুভ শচমাভ যলভ এমাওাভ চন্য াড়ী পাড়াভ লাভ ান্যান্য স্থাগদভ শঘগ ৫% াবথও এাং দতবদও পাঢা
াথাভড লাগভভ শঘগ ৩৩% াবথও বদথথাভড ওভা লগগঙ।
২। াণথ বপাগকভ এ াংক্রান্ত াঅগতযফূল াঈধগভাক্ত ফগফথ াংগযাবথঢ লগগঙ গম কডয লগ।
৩। এ বথাদ াবমগম্ব ওাবথওভ লগ।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
বঢভড (গচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ):
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা/ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ,
ঠাওা।
২। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য
ানুগভাথ ওভা ল‟ম।
৩। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৪। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ----------------------------ফন্ত্রডাম/ বপাক (ওম)। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ
ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম।
৫। বপাকী ওবফযদাভ ---------------------------- (ওম)
৬। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা
ল‟ম।
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ
চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম।
৮। ফাদদী াণথফন্ত্রীভ এওান্ত বঘ, াণথ ফন্ত্রডাম।
৯। শচমা প্রযাও ----------------------- (ওম)। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ
ওভা ল‟ম।
১০। বঘগভ এওান্ত বঘ, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০১৭.১১-১৫৯
বর:

ঢাবভঔ: ৬ চুমাাআ ২০১১

লওাভী াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভগতভ বদথথাবভঢ ভ্রফডপাঢাভ ফাবও লাভ ধুদাঃবদথথাভড।

ূে: প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-প্রাকফ/ প্রযা-১/১৫ (২)-ভ্রফডপাঢা/২০০৯-৩৬৩, ঢাবভঔ-১৫ শফ ২০১১
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভগতভ
বদথথাবভঢ ফাবও ভ্রফডপাঢা বদম্নবমবঔঢ যগঢথ ২০০/- ঝাওাভ স্থগম ৫০০/- ঝাওা বদথথাভগড বদগতযক্রগফ াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
ও) াথাভড শক্ষগে লওাভী াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভকড ফাগ ৪০০/- ঝাওা লাগভ বণাভীবঢ ভ্রফড পাঢা
ধাগদ। ঢতাভওওাভী ওঢৃথধক্ষ লওাভী ণাদা বযক্ষা াবনাভগতভ ধবভতযথগদভ াংঔযাকঢ  গুডকঢফাদ বদবিঢ
ওভগঢ গঘষ্ট ণাওগদ।
ঔ) লওাভী াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভগতভ ফগথয শব ওম াবনাভকড বদচ ক্লাস্টাগভভ বদথথাবভঢ েুমফূগল
বদবতথষ্ট ফাগ ১০০% ধবভতযথগদ ফণথ লগদ ঢাভা বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢা ৪০০/- ঝাওাভ াবঢবভক্ত ১০০/- ঝাওা
ধাগদ।
ক) বডথঢ াঅবণথও সুবথা াংবিষ্ট ওফথওঢথা শব ফাগ বদথথাবভঢ মক্ষযফাো াচথদ ওভগদ রৄথুফাে শ ফাগভ শক্ষগোআ
প্রগবাচয লগ।
খ) বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢা বম াঈগত্তামগদ ঢতাভওওাভী ওফথওঢথাভ মক্ষযফাো াচথদ ম্পবওথঢ প্রঢযদ ধে বগমভ
গে তাবঔম ওভগঢ লগ। প্রওৃঢ ভ্রফড  মক্ষযফাো াচথদ ম্পগওথ বদবিঢ লগাআ রৄথুফাে ঢতাভওওাভী
ওফথওঢথাকড এ প্রঢযদ ধে প্রতাদ ওভগদ।
গ) বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢা গ্রলগডভ ওাভগড ভ্রফগডভ চন্য াংবিষ্ট ওফথওঢথাকড দতবদও পাঢা াণা ফাাআগমচ প্রাধয
লগদ দা। ঢগ ধালাবড় এমাওা  াাংমাগতগযভ ান্যান্য এমাওাভ লওাভী াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভকড
ভওাবভ াঅগতগয বগযর ওাভগড বদবতথষ্ট এমাওাভ বলপূথঢ স্থাগদভ শক্ষগে ফাবও বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢাভ
াবঢবভক্ত বলগগ ঢাভা শফৌবমও ভ্রফড পাঢাভ াঅঢা াংবিষ্ট ভ্রফগডভ চন্য শফৌবমও ভ্রফড পাঢাবতভ সুবথা
ধাগদ।
ঘ) ঙুবঝ ণাওাওামীদ ফগ াঈক্ত ভ্রফড পাঢা গ্রলড ওভা বাগ দা।
ঙ) ২০১১-১২ াণথ ঙগভভ ১ চুমাাআ লগঢ এ াঅগতয ওাবথওভ লগ।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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াাংমাগতয

শকগচঝ

াবঢবভক্ত াংঔযা
ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ
ভবাভ, াগটাভ ৯, ২০১১
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩

প্রজ্ঞাধদ
ঢাবভঔ, ২ াগটাভ ২০১১
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০১১.১১-২০০।- ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত শাফবভও প্রযাগদভ াঅঢাথীদ
প্রচাঢগন্ত্রভ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ ভ্রফড পাঢা, দতবদও পাঢা এাং ড়ও ধগণ বওগমাবফঝাভ বপবত্তও ধণ পাড়া
পাঢা াআঢযাবত বদম্নরূধপাগ ধুদাঃবদথথাভড ওভা ল‟ম:১. ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ শেডীবন্যা:
ও-শেডী:

ফূম শঢদ বদবথগযগর ওম প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ
ফূম শঢদ ফাবও ১৫,০০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ।
ফাবও ১৫,০০০ ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম ঢৃঢী
শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৮,০০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ।
ঔ এ খ শেডী যঢীঢ ওম ঢৃঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী।
নগভস্ট কাটথ, ধুবময ওদস্টম (প্রথাদ ওদস্টম যঢীঢ), শচম াটথাভ, শধবঝ াবনাভ, বওগযাভ াধভাথী
াংগযাথদী প্রবঢিাদ (Borstal School)-এভ িাভভক্ষী এাং ওম ৪ণথ শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী।

ঔ-শেডী:
ক-শেডী:
খ-শেডী:

২. দতবদও পাঢা:
শেডী

ও-শেডী

ঔ-শেডী

ক-শেডী
খ-শেডী

ফূম শঢদ

াথাভড লাভ

১) ৪০,০০০ ঝাওা (বদথথাবভঢ)  ঢতূর্ধ্থ
২) ৩৫০০১-৩৯৯৯৯ ঝাওা ধবথন্ত
৩) ২৫০০১-৩৫০০০ ঝাওা ধবথন্ত
৪) ১৫০০১-২৫০০০ ঝাওা ধবথন্ত
৫) ১১০০০-১৫০০০ ঝাওা ধবথন্ত
১) ১৫০০০ ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী ওম
২ শেডীভ ওফথওঢথা।
২) ৮০০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী
ওম ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী
ঔ  খ শেডী যবঢগভগও ওম ঢৃঢী শেডীভ
ওফথঘাভী
খ-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথঘাভী।

১০০০ ঝাওা
৮৭৫ ঝাওা
৭৫০ ঝাওা
৬২৫ ঝাওা
৫০০ ঝাওা

য রম স্থাগদভ াণথাৎ ঠাওা, দাভাডকঞ্জ,
ঘরগ্রাফ, ঔুমদা, ভাচযালী, বভযাম, কাচীধুভ
এাং বগমঝ যলগভভ চন্য

৩৫০ ঝাওা

াথাভড লাগভভ াবঢবভক্ত ৩০%

৩০০ ঝাওা
২৫০ ঝাওা
২০০ ঝাওা

৩. ধণ পাড়া পাঢা (Mileage Allowance):
ভ্রফগডভ তূভত্ব বদবথগযগর ড়ও ধগণ ভ্রফগডভ চন্য বদগম্নাক্ত লাভ প্রগবাচয লগ:ক্রবফও দাং
১
২
৩
৪

শেডী
ও-শেডী
ঔ-শেডী
ক-শেডী
খ-শেডী
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৪. ধণ পাড়া পাঢা (Mileage Allowance) বদডথগভ চন্য শেডী- প্রাধযঢাাঃ
ক্রবফও
ভ্রফগডভ থভদ
দাং
১
শভমধণ ভ্রফড

২

৩

৪

শেডী

প্রাধযঢা

ও-শেডীপুক্ত ঝাওা ২২,২৫০ – ৩১,২৫০ (৫ফ যীঢাঢধ
শগ্রট) এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেমপুক্ত প্রণফ বদবন্ত্রঢ প্রণফ
শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকড।
শেডী। যীঢাঢধ
বদবন্ত্রঢ শেডী দা
ণাওগম
প্রণফ
শেডী।
ও-শেডীপুক্ত ান্যান্য ওফথওঢথা
প্রণফগেডী।
ঔ-শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড
বিঢী/ শযাপদ/
সুমপ শেডী
ক- শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথঘাভীভ - শরগদ রৃ‟বঝ বদম্নঢফ শেডী
শেডী ণাওগম বদম্নঢফ শেডী। বঢদবঝ শেডী
ণাওগম, বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৫২০০
ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ ঢাভা ফথযফ (Middle) শেডী
এাং বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৫২০০ ঝাওাভ
ওফ ঢাভা বদম্নঢফ শেডী।
খ- শেডীভ ভওাবভ ওম ওফথঘাভী
বদম্নঢফ শেডী
ফুদ্র া দতীধগণ ও- শেডীপুক্ত ঝাওা ২২,২৫০ – ৩১,২৫০ (৫ফ যীঢাঢধ
ষ্টীফাভ/ চালাচ/
শগ্রট) এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেমপুক্ত প্রণফ বদবন্ত্রঢ প্রণফ
মগঞ্চ ভ্রফড
শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকড।
শেডী। যীঢাঢধ
বদবন্ত্রঢ শেডী দা
ণাওগম
প্রণফ
শেডী
ও-শেডীপুক্ত ান্যান্য ওফথওঢথা
প্রণফ শেডী
ঔ-শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড
বিঢী/ শযাপদ/
সুমপ শেডী
ক-শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথঘাভীকড– রৃ‟বঝ শেডী বদম্নঢফ শেডী।
ণাওগম, বদম্নঢফ শেডী। বঢদবঝ শেডী ণাওগম,
ফথযফ (Middle) শেডী। ঘাভবঝ শেডী ণাওগম,
বদম্নঢফ শেডীভ াযবলঢ াঈচ্চঢভ শেডী।
খ-শেডীভ ভওাবভ ওম ওফথঘাভী
বদম্নঢফ শেডী
াগ ভ্রফড
ওম প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা
যীঢাঢধ
বদবন্ত্রঢ াঅদ
ান্যান্য ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভী
যীঢাঢধ বদন্ত্রড
বলীদ াঅদ
বফাগদ
ভ্রফড: ১.ও-শেডীপুক্ত ঝাওা ২২,২৫০–৩১,২৫০ (৫ফ Economy
(াাংমাগতগযভ
শগ্রট) এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেমপুক্ত প্রণফ Class
াপযন্তগভ)
শেডীভ ওফথওঢথাকড।
২. যবক্তকঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড (ভাষ্ট্রধবঢ,
প্রথাদফন্ত্রী এাং ফন্ত্রীকগডভ নভ াংকী
বলগগ)।
৩.
বগযর
শক্ষগে
ান্যান্য
ওফথওঢথাওফথঘাভীকডগও বফাগদ ভ্রফগডভ ানুফবঢ
প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ। ঢগ এরূধ
প্রগঢযওবঝ ভ্রফগডভ শক্ষগে, দূযদধগক্ষ ফন্ত্রডাম/
বপাগকভ বঘ-এভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভগঢ
লগ এাং এভ ানুবমবধ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ
শপ্রভড ওভগঢ লগ।
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ধণ পাড়া পাঢাভ লাভ
(MileageAllowance)
১) তবম যঢীঢ যীঢাঢধ
বদবন্ত্রঢ শেডীগঢ ভ্রফগডভ
চন্য ধণ পাড়া াঈক্ত
শেডীভ পাড়াভ শতড় গুড
লগ।
২) তবম এাং যীঢাঢধ
বদবন্ত্রঢ শেডীভ ভ্রফড
যঢীঢ, ওম শেডীভ
ভওাবভ
ওফথওঢথাওফথঘাভীকড শব শেডীগঢ
ভ্রফগডভ াবথওাভী, শ
শেডীগঢ ভ্রফড ওভগম,
ধণ পাড়া াঈক্ত শেডীভ
পাড়াভ ১.৮ গুড লগ।

াগ ভ্রফগডভ চন্য ধণ
পাড়া াঈক্ত শেডীভ পাড়াভ
বিগুড লগ।
১) াপযন্তভীড রুগঝ বফাগদ
ভ্রফগডভ শক্ষগে াঅনুরবেও
ঔভঘ াত বফাদ পাড়াভ
২০% প্রাধয লগদ
ঢাঙাড়া াঅকফগদভ বতদ
াথথ লাগভ এাং ধভঢথী
বতদ প্রস্থাগদভ চন্য াথথ
লাগভ দতবদও পাঢা প্রাধয
লগদ।
২) বফাদ বঝগওগঝভ শক্ষগে
বফাদ
ন্দগভ
ধবভগযাবথঢ
বাঢী
ঝযাক্স/ বন প্রাধয লগদ।
৩) বফাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে
প্রাবথওাভ মগঢ ৫ফ
শগ্রটপুক্ত ধতথাভী 
ঢতূর্ধ্থ
ওফথওঢথাকডগও
ুছাগ।
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৫. তবমচবদঢ ভ্রফড পাঢা:
ও) তবমচবদঢ ভ্রফগডভ শক্ষগে ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বদম্নবডথঢ সুবথা প্রাধয লগদাঃক্রবফও
১
২
৩

ভ্রফগডভ থভদ
শরদ/ স্টীফাভ/
মঞ্চ/ চালাগচ
ভ্রফড
ড়ও ধগণ
ভ্রফড
বফাগদ ভ্রফড

প্রাধযঢা
১) বদগচভ চন্য প্রাধয শেডীভ বঢদবঝ পাড়া।
২) ধবভাগভভ প্রগঢযও লকাফী তগস্যভ চন্য এওবঝ ধূডথ পাড়া (স্ত্রীল গথাচ্চ বঢদচদ)।
১) বদগচভ চন্য প্রাধয শেডীভ রৃ‟বঝ পাড়া।
২) ধবভাগভভ প্রগঢযও লকাফী তগস্যভ চন্য এওবঝ ধূডথ পাড়া (স্ত্রীল গথাচ্চ বঢদচদ)।
১) বদগচভ চন্য প্রাবথওাভ ানুবাী এওবঝ পাড়া।

ঔ) ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ তবমভ ফগ ধবভলগডভ চন্য বদচস্ব ফামাফাগমভ (Personal effects)
ধবভফাড এাং ধযাবওাং ঘাগচথভ প্রাধযঢা বদম্নরূধাঃ–
শেডী
ও-শেডী
ঔ-শেডী
ক-শেডী
খ-শেডী

এওাওী ভ্রফগডভ শক্ষগে
(বওগমাগ্রাফ)
১৫০০
৮০০
৫০০
২০০

ধবভাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে
(বওগমাগ্রাফ)
২৩০০
১২০০
৭০০
৩০০

ধযাবওাং ঘাচথ
লাভ (ঝাওা)
১৫০০
১০০০
৫০০
২০০

ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড তবমচবদঢ ফামাফাম ধবভলগদভ শক্ষগে যবক্তকঢ ফামাফাম ১ বওগমাবফঝাভ
ধবভলগদভ চন্য প্রবঢ ১০০ শওবচ পাড়া াত ২.০০ ঝাওা প্রাধয লগদ।
৬। এ প্রজ্ঞাধদ চাবভভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ াআগঢাধূগথ চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত ান্যান্য াঅগতযফূল ানুরূধপাগ ধবভবঢথঢ/
াংগযাবথঢ লগগঙ গম কডয লগ।
৭। চদস্বাগণথ চাবভওৃঢ এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ,
শফাাঃ াআফতারৃম লও
াবঢবভক্ত বঘ
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বগতয ভ্রফডওাগম ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য
সুগবাক-সুবথামী
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
বলাঃ াণথ াঈধ-বপাক
াগচঝ যাঔা-২
দাং-এফ,এন/াআ,এন-২(ব)২(১৯)/৮২/৩৬৫(২০০০)

ঢাবভঔ:

১মা চানুাবভ, ১৯৮২ াআাং

স্ভাভওবমবধ
বর:

ভওাবভ ওফথঘাভী  বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথঘাভীৃগন্দভ (তমী ঙাড়া) ভওাবভ
ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী।

াআবঢধূগথ ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথা
প্রতাগদভ চন্য বঘামগভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীৃগন্দভ ধতফবথাতাগও ধবথা বদরূধগডভ ফাধওাবঞ বলাগ থবভা শদা
লাআাবঙম। দঢুদ শঢদ ক্রগফভ াস্তাগদভ শপ্রক্ষাধগঝ ভওাবভ বপাক, াঅথা ভওাবভ  স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূগলভ
ওফথওঢথা  ওফথঘাভীৃগন্দভ ধবথা বদরূধগড াফঞ্জস্য াথদ  ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য ৃবদ্ধ, বগযর ওবভা
শলাগঝম পাড়া ৃবদ্ধভ নগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড াঢযাশ্যও বথা ভওাবভ
বদগতথযক্রগফ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াে ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ২ভা শনব্রুাবভ, ১৯৮১ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ এফ, এন/াআ, এন-২(ব)/
২(১৯)/ ৮২/ ২৫(২০০০) দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী  ধভঢথী ববপন্প ফগ চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত বাঢী
বদগতথযাদাফা ভবলঢধূথও ফন্ত্রীকথ, চাঢী াংগতভ তস্য, াফবভও  শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথা -ওফথঘাভী, শভওাবভ
যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী বদম্মরূধ ওবভগঢ াঅবতষ্ট
লাআাগঙদ।
২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ যাধাগভ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভ বদম্নবডথঢ ধাাঁঘবঝ ধবথাগ
বপক্ত ওভা লাআাগঙ:বগযর ধবথা:
১) সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ এাং শওবগদঝ ফন্ত্রীকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ
ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড;
২) প্রবঢফন্ত্রী, াঈধ-ফন্ত্রী, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড;
৩) চাঢী াংগতভ তস্যৃন্দ; এাং
৪) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগলভ প্রথাদকড বণা ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআ-ওবফযদাভকড (ঢাাঁলাগতভ াবথগক্ষোথীদ
এমাওাভ ফগথয।
‘ও’ ধবথা:
১) াফবভও  শাফবভও ওফথওঢথাকড বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ২,৭৫০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ
এাং
২) ভওাবভ প্রবঢবদবথতগমভ শভওাবভ শদঢা।
‘ঔ’ ধবথা:
১) াফবভও  শাফবভও ওফথওঢথাকড বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪৭০ ঝাওা া এাং
ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ২,৭৫০ ঝাওাভ বদগম্ন এাং
২) ভওাবভ প্রবঢবদবথতগমভ শভওাবভ তস্যৃন্দ।
‘ক’ ধবথা:
১) াফবভও  শাফবভও ওফথঘাভীৃন্দ বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৫৪০ ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ
বওন্তু ১,৪৭০ ঝাওাভ বদগম্ন।
‘খ’ ধবথা:
াফবভও  শাফবভও ওফথঘাভীৃন্দ বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূ ম শঢদ ৫৪০ ঝাওাভ বদগম্ন।
৩। দগতবযও ফুদ্রা দতবদও পাঢা প্রতাগদভ যাধাগভ ধৃবণীভ শতযফূলগও ধাাঁঘবঝ রেগধ বপপক্ত ওভা লাআাগঙ ঢালা
বদম্নরূধাঃ
রেধ-০১ :

শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ।

রেধ-০২ :

াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (গাবপগঢ ভাবযাল) শতযফূল াগষ্ট্রবমা 
বদাঈবচমযাণ্ড।

রেধ-০৩ :

াঅবিওা  ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল।
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রেধ-০৪ :

ান্যান্য এযী শতযফূল (পাভঢ, েীমাংওা, শদধাম, াঅনকাবদস্তাদ, ধাবওস্তাদ  পুঝাদ ঙাড়া)।

রেধ-০৫ :

পাভঢ, েীমাংওা, শদধাম, াঅনকাবদস্তাদ, ধাবওস্তাদ  পুঝাদ।

৪। বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত:
ও) সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ এাং শওবগদঝ ফন্ত্রী ফগলাতকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ
ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া in a moderate suite এাং
বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা ধাাআগদ:
ঔ) দকত পাঢা:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ
১
২
৩
৪
৫

পাঢাভ লাভ
৪৫
৪০
৩৫
৩০
৩০

ক) বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য ওফথওঢথা/যবক্তকথ বগতয ভ্রফডওাগম ১  ২ দাং রেগধভ শতযফূগলভ চন্য শলাগঝম
পাড়া াত দতবদও ৮৫.০০ ফাবওথদ টমাভ, ৩ দাং রেগধভ শতযফূগলভ চন্য দতবদও ৭০.০০ ফাবওথদ টমাভ এাং
ান্যান্য রেগধভ শতযফূগলভ চন্য দতবদও ৬০.০০ ফাবওথদ টমাভ  বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা ধাাআগদ।
খ) দকত পাঢা:
শতগযভ রেধ
পাঢাভ লাভ

১
৩০

২
২৫

৩
২৫

৪
২৫

(াঅগফবভওাদ টমাভ)
৫
২৫

গ) বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথা/যবক্তকথ-এভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও
যপাভ (গবফদ- ওবয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
ঘ) বগযর ধবথাপুক্ত শওাদ ওফথওঢথা/যবক্তগকথভ ধত্নী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড
ওবভগম ঢাাঁলাভ স্বাফী শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভাআ দতবদও পাঢা শতা লাআগ।
যবঢক্রফ:
ও) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদকডগও বগতগয ববত শওাদ ানুিাগদ (ceremonial function)
াাংযগ্রলড ওবভগঢ ল ঢালা লাআগম ঢাাঁলাভ „ও‟ ধবথাগভ চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ শলাগঝম পাড়া প্রাধয
লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তকগডভ চন্য বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ লাভ ঢাাঁলাগতভ শমা প্রগবাচয
লাআগ দা।
ঔ) াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ শওল বগতগয শস্বো ন্নু বওাংা
াঅত্মীস্বচগদভ বলঢ াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম „ও‟ ধবথাগভ চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ
থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ।
৫। ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বদগচগতভ সুবথানুবাী শলাগঝম পাড়াবপবত্তও (দকতল) পাঢা (Hotel entitlement
inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ।
৬। ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা-ওফথঘাভী বদম্নবডথঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও (দকতল) পাঢা গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ:
ও) শলাগঝম পাড়া:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
ধবথা
„ও‟ ধবথা
„ঔ‟ ধবথা
„ক‟ ধবথা
„খ‟ ধবথা

১
৭৫
৬৫
৫০
৪০

২
৬৫
৫৫
৪৫
৩৫

শতগযভ রেধ
৩
৬০
৫০
৪০
৩৫

৪
৫০
৪০
৩৫
৩০

৫
৪০
৩৫
৩০
২৫

ঔ) বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ (check
out time) শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা লাআগম
ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ।
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ক) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকডগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ ওভা
লাআগ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
ধবথা
শতগযভ রেধ
১
২
৩
৪
৫
„ও‟ ধবথা
৩০
২৫
২৫
২৫
২৫
„ঔ‟ ধবথা
৩০
২৫
২৫
২৫
২৫
„ক‟ ধবথা
৩০
২৫
২৫
২৫
২০
„খ‟ ধবথা
২৫
২০
২০
১৫
১৫
বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবয, ঝযাবক্স পাড়া,
র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
খ) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা
ববত ১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত
স্থাগদভ চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ
াবথওওাম শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয
শতা লাআগ।
বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ববত
শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও সুবথা প্রগবাচয
লগ।
৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
ধবথা
শতগযভ রেধ
১
২
৩
৪
৫
„ও‟ ধবথা
৬৮
৫৯
৫৪
৪৫
৪০
„ঔ‟ ধবথা
৬১
৫৩
৪৯
৪২
৩৬
„ক‟ ধবথা
৫৭
৪৯
৪৫
৩৮
৩৩
„খ‟ ধবথা
৪৫
৩৯
৩৬
৩৩
২৬
বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবয,
ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপক্ত
ু ।
ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২৮ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২৮ ভাবেভ
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৫৬ ভাবেভ
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৫৬ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা
লাআগ।
ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/২ াাংয প্রাধয
লগদ।
৮। ও) কন্তয স্থগম প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য শক্ষে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়া বপবত্তও পাঢা বওাংা থার্কময
পাঢা প্রাধয লাআগ।
ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা।
৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা বাাআগঢ ধাগভ।
১০। বঔদ সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, চাঢী ধবভরগতভ স্পীওাভ বওাংা শওাদ শওবগদঝ ফন্ত্রী বগতগয ভাষ্ট্রী
াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা
াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য ৩০ ফাবওথদ টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ।
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বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ
ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ (Comprehensive allowance)
যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা লাআগ।
১১। াথাভড ধবথাপুক্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত
ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা
প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয
লাআগ দা।
১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ,
ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। এাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রবঢবঝ ভ্রফগডভ প্রাভগে 
শযগর (both commencement and termination of each journey) প্রাধয লাআগ। ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কগময
পাঢাভ যঢওভা তয যঢাাংয লাআগম াঈলাভ চন্য শওাদ পাাঈঘাভ মাবকগ দা। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময পাঢাভ
যঢওভা তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ। ঢগ
শওাদ াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা
ওভগম াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয
বফাদ ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা
শতা লাআগ।
১৩। ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, এাং
শওবগদঝ ফন্ত্রী ফগলাতাকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড বণা-শটধুবঝ স্পীওাভ  বগভাথী
তগমভ াংত শদঢা বগতগয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাআাভ ফ প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of
transit) দতবদও ১৮ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্তকথগতভ „ও‟
ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদবতথষ্ট থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০ পাক রাদবচঝ পাঢা
শতা লাআগ।
ঔ) ান্যান্য ধবথাপুক্ত ওফথঘাভীকগডভ বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ
পাঢা বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা
২০ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায,
শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ, ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা।
ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝা থভা লাআগ। াশ্য রাদবচঝ বধবভট ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা
প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয
লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত
য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ
ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ, বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে
াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ
বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ
ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা
কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা  দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও
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পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য
শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও
নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ।
খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা
বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ:
১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা
ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা।
২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা
 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ।
৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ।
১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ 
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ
ঢথাাআগ।
১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা
বাাআগ ববত াঈক্ত পাড়া বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও ল। াঈলা াদবথও
লাআগম শওাদ তাী ওভা বাাআগ দা। াংবিষ্ট স্থাগদভ চন্য বদবতথষ্ট থার্কময পাঢাভ ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত শব য
াঈলাাআ প্রাধয বমা কডয লাআগ।
১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ।
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। ববত শওাদ াবদাবথ
ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা ঢালা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ
লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভৎ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ চবভফাদা বলাগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ
াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ বিগুড ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ
লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল
াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ
বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ
াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভৎ শতা লাআাগঙ বও-দা
শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ
বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুবমা াঈলাগঢ প্রগাচদী (Entry)
ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ
প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ
শদাভ যস্থা ওভা বা।
ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শমা াঈধগভাক্ত ববথ (১৭‟ও‟) প্রগবাচয লাআগ।
চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয
ভওাগভভ বলাগ (XLVI Miscellaneous penalty on refund in Bangladesh currency of the excess
foreign exchange drawn in advance for foreign tour ঔাগঢ চফা বতগঢ লাআগ।
১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলাবদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ
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ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিৃত্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ।
১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ।
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ
মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপৃবঢ াঅওাগভ)
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ।
২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪(ঔ), ৪(খ), ৬(ক), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য
থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ
শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝ-ঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা
েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ
ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা
প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০
পাগকভ াবঢবভক্ত শব য াঈলাাআ প্রাধয বমা কডয লাআগ।
২১। ভওাবভ ঔভগঘ বফাদ ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, ফন্ত্রী,
প্রবঢফন্ত্রী, াঈধ-ফন্ত্রীকড, শটধুবঝ স্পীওাভ, াণা ফফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড যবঢগভগও াঅভ শওল বফাগদ প্রণফ
শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম ধাবভগদ দা।
যবঢক্রফ:
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড
ওবভগঢ ধাবভগদ:
১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ।
২) বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ।
২২। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা।
২৩। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ
ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ:
ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ
লাআগ।
ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ 
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ।
ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফড ূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ।
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খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা।
ঘ) ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীৃগন্দভ ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ
বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা গচ াঅদথাভ/XPL ফাগওথঝ লাআগঢ ক্র ওভা বাাআগ
দা। ঢগ গচ াঅদথাভ/XPL ফাগওথঝ লাআগঢ ভ্রফড াত দগতবযও ফূদ্রাভ প্রগাচদ াঢযাশ্যও লাআগম
প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ ফাথযগফ াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাবতঢ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ।
ঙ) াে ানুগেগতভ (গ)  (ঘ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ
চন্য ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং
াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ।
ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড
ওভা বাাআগঢগঙ:
১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা?
২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ
বও-দা এাং
৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা?
াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা।
২৪। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল
ওবভগঢ লাআগ:
ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category)
ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ।
ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা
ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ।
২৫। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা, শক্ষে
বগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা বাাআগ।
শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র, াাংমাগতগযভ
বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ প্রগাচদ ল। াঈক্ত
দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী
ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম
ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা
এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A. Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ
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াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয
দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা
লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ
ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওভা ল, শাআগক্ষগে
প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং ফধবভফাড াণথ স্থাদী
ফুদ্রা প্রাধয লাআগ।
ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ।
২৬। ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ
ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল
এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা
লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ
প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট ভাবঔগদ:
ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা।
ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম,
াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ।
ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ।
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ।
২৭। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ
বমা বগবঘঢ লাআগ।
২৮। াে স্ভাভওবমবধ াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ।
দাগচফ াঅলফত শঘৌথুভী
বুু্গ্ম-বঘ।
দাং-এফ, এন/াআ, এন-২(ব)২(১৯)/৮২/৩৬৫(২০০০)

ঢাবভঔ:

১মা চানুাবভ, ১৯৮২ াআাং

বঢভড:
১) ফস্ত বঘ, াবঢবভক্ত বঘ, বুগ্ম-বঘ এাং াঈধ-বঘ, (২) ফস্ত ফন্ত্রডাম/ বপাক (যাঔাবপবত্তও), (৩)
াাংমাগতয তূঢাাফূল, (৪) শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ, (৫) ফস্ত বপাকী ওবফযদাভ/ বচমা প্রযাও/
বচমা চচকড, (৬) াণথ াঈধগতষ্টা/ াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টা/ ল াণথ াঈধগতষ্টাকড, (৭) ভওাবভ  াঅথা-ভওাবভ
াংস্থাফূল, (৮) বঘ, ওফথ ওবফযদ, (৯) ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, (১০) ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড, (১১) ফাদদী
াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, (১২) ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ, (১৩) ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, (১৪)
ফলা-বলা ভক্ষও (গাফবভও), াাংমাগতয, (১৫) ফলা-বলা ভক্ষও (াফবভও), াাংমাগতয, ঠাওা (১৬) ফলা-বলা
ভক্ষও (টাও, ঢাভ  তূভামাধদী), াাংমাগতয, ঠাওা, (১৭) ফলা-বলা ভক্ষও (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী), াাংমাগতয,
ঠাওা, (১৮) াবঢবভক্ত ফলা-বলা ভক্ষও, ধভভাষ্ট্র বরও  (১৯) াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
ওাচী ফগদাারুম লও
যাঔা প্রথাদ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
বলাঃ াণথ াঈধ-বপাক
াগচঝ যাঔা-২
ঢাবভঔ:

দাং-াব/বলাঃাণথ/া-২/২(১৯)/৮৬-৮৭/১৯(১৫০০)

২৩শয শনব্রুাবভ, ১৯৮৭ াআাং
১০াআ ফাখ, ১৩৯৩ াাং

স্ভাভওবমবধ
বর:

ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী।

ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য ৃবদ্ধ, বগযর ওবভা শলাগঝম পাড়া ৃবদ্ধভ নগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয দতবদও পাঢা
াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড াঢযাশ্যও বথা ভওাবভ বদগতথযক্রগফ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াে ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ১মা চানুাবভ,
১৯৮২ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ এফ, এন-২(ব)/ ২(১৯)/ ৮২/ ৩৬৫(২০০০) দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী  ধভঢথীগঢ
চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত বাঢী বদগতথযাদাফা ভবলঢধূথও ফন্ত্রীকথ, চাঢী াংগতভ তস্য, াফবভও  শাফবভও
ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভী, শভওাবভ যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাকসুবথামী বদম্মরূধ বদথথাভড ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ।
২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ যাধাগভ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভগও বদম্নবডথঢ ধাাঁঘবঝ
ধবথাগ বপক্ত ওভা লাআাগঙ:বগযর ধবথা:
ও) ১) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ
শটধুবঝ স্পীওাভ এাং শওবগদঝ ফন্ত্রীকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ফধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড;
২) প্রবঢফন্ত্রী, াঈধ-ফন্ত্রী এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড;
৩) চাঢী াংগতভ তস্যৃন্দ; এাং
৪) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগলভ প্রথাদকড বণা ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআ-ওবফযদাভকড (ঢাাঁলাগতভ াবথগক্ষোথীদ
এমাওাভ ফগথয।
‘ও’ ধবথা:
১) াফবভও  শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৫,৫০০
ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ;
২) ভওাবভ প্রবঢবদবথতগমভ শভওাবভ শদঢা।
‘ঔ’ ধবথা:
১) াফবভও  শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথাকড বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৩,০২০ ঝাওা া
এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ৫,৫০০ ঝাওাভ বদগম্ন;
২) ভওাবভ প্রবঢবদবথতগমভ শভওাবভ তস্যৃন্দ।
‘ক’ ধবথা:
১) াফবভও  শাফবভও বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকড এাং ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভীৃন্দ বালাগতভ
শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪১৫ ঝাওা া এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ৩,২২০ ঝাওাভ ধবথন্ত।
‘খ’ ধবথা:
১) াফবভও  শাফবভও ভওাবভ ওফথঘাভীৃন্দ বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪১৫ ঝাওাভ
বদগম্ন।
৩। দগতবযও ফুদ্রা দতবদও পাঢা প্রতাগদভ যাধাগভ ধৃবণীভ শতযফূলগও ঘাভবঝ রেগধ বপপক্ত ওভা লাআাগঙ:রেধ-০১ :

শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ, ব্রুদাাআ  ফাদ।

রেধ-০২ :

াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (গাবপগঢ ভাবযাল) শতযফূল াগষ্ট্রবমা 
বদাঈবচমযাণ্ড।

রেধ-০৩ :

াঅবিওা  ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল।

রেধ-০৪ :

ান্যান্য এযী শতযফূল।
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৪। বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত:
ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ এাং
শওবগদঝ ফন্ত্রী ফগলাতকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম
প্রওৃঢ শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (in a moderate suite) এাং বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা ধাাআগদ:
ঔ) দকত পাঢা:
শতগযভ রেধ
পাঢাভ লাভ

১
৫০

২
৪৫

৩
৪০

(াঅগফবভওাদ টমাভ)
৪
৪০

(ক) বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্তকথ বগতয ভ্রফডওাগম ১  ২ দাং রেগধভ শতযফূগলভ চন্য শলাগঝম পাড়া
াত দতবদও ৯৫ ফাবওথদ টমাভ, ৩ দাং রেগধভ শতযফূগলভ চন্য দতবদও ৮০ ফাবওথদ টমাভ এাং ৪দাং রেগধভ
শতযফূগলভ চন্য দতবদও ৭০ ফাবওথদ টমাভ এাং বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা ধাাআগদ।
খ) দকত পাঢা:
শতগযভ রেধ
পাঢাভ লাভ

১
৪০

২
৩৫

৩
৩৫

(াঅগফবভওাদ টমাভ)
৪
৩৫

গ) বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও যপাভ
(গবফদ- ওবয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
ঘ) বগযর ধবথাপুক্ত শওাদ যবক্তভ ধত্নী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড ওবভগম ঢাাঁলাভ স্বাফী
শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভ দতবদও পাঢা শতা লাআগ।
যবঢক্রফ:
ও) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদকডগও বগতগয ববত শওাদ ানুিাগদ (Ceremonial function)
াাংযগ্রলড ওবভগঢ ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাভ „ও‟ ধবথাগভ চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ শলাগঝম পাড়া প্রাধয
লাআগদ। বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তকগডভ চন্য বদথথাবভঢ ৪(ক) ানুগেগত বডথঢ শলাগঝম পাড়াভ লাভ
ঢাাঁলাগতভ শমা প্রগবাচয লাআগ দা। ঢগ ভাষ্ট্রী প্রবঢবদবথ তগমভ তস্য বলাগ ান্তপুথক্ত ণাবওগম
বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্তকগডভ ন্যা বফযদ প্রথাদকড বডথঢ সুবথাবত ধাাআগদ।
ঔ) াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ শওল বগতগয শস্বো স্বী
যস্থা াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম ঢাাঁলাভা াথাভড ধবথাগভ (ও) াঈধ-ধবথাগভ চন্য
ানুগফাবতঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ।
৫। ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বদগচগতভ সুবথানুবাী শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা (Hotel entitlement
inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ।
৬। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বদম্নবডথঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও (দকতল) পাঢা গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ:
ও) শলাগঝম পাড়া:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
ধবথা
„ও‟ ধবথা
„ঔ‟ ধবথা
„ক‟ ধবথা
„খ‟ ধবথা

শতগযভ রেধ
১
৮৫
৭৫
৬০
৫০

২
৭৫
৬৫
৫৫
৪৫

৩
৭০
৬০
৫০
৪৫

৪
৬০
৫০
৪৫
৩৫

বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ
(check out time) শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা
লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ।
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ঔ) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকডগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ ওভা
লাআগ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
ধবথা
শতগযভ রেধ
১
২
৩
৪
„ও‟ ধবথা
৪০
৩৫
৩৫
৩৫
„ঔ‟ ধবথা
৩৬
৩২
৩০
৩০
„ক‟ ধবথা
৩৬
৩০
৩০
৩০
„খ‟ ধবথা
৩০
২৫
২৫
২৫
বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবয, ঝযাবক্স পাড়া,
র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
ক) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা
ববত ১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত
স্থাগদভ চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ
াবথওওাম শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ াগথথও শতা
লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ
ফগথয ববত শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও
সুবথা প্রগবাচয লগ।
৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
ধবথা
„ও‟ ধবথা
„ঔ‟ ধবথা
„ক‟ ধবথা
„খ‟ ধবথা

শতগযভ রেধ
১
৮০
৭০
৬৫
৫৫

২
৭০
৬৫
৬০
৫০

৩
৬৫
৬০
৫৫
৪৫

৪
৬০
৫৫
৫০
৪০

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবয,
ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপক্ত
ু ।
ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২০ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২০ ভাবেভ
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৪০ ভাবেভ
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৪০ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা
লাআগ। প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা এাং থার্কময পাঢা াঈপ শক্ষগোআ এ যস্থা প্রগবাচয লগ।
ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/২ াাংয প্রাধয
লগদ।
৮। ও) কন্তয স্থগম প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য শক্ষে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়া বপবত্তও পাঢা বওাংা থার্কময
পাঢা প্রাধয লাআগ।
ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা।
৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা বাাআগঢ ধাগভ।
১০। বঔদ াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, শটধুবঝ
স্পীওাভ বওাংা শওাদ শওবগদঝ ফন্ত্রী ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতগয ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ
ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ
ভাবেবাধগদভ চন্য ৩৫ ফাবওথদ টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ
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ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ
চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ (Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা
লাআগ।
১১। াথাভড ধবথাপুক্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত
ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা
প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয
লাআগ দা।
১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ,
ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। এাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রবঢবঝ ভ্রফগডভ প্রাভগে 
শযগর (both commencement and termination of each journey) প্রাধয লাআগ। ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কগময
পাঢাভ যঢওভা তয যঢাাংয লাআগম াঈলাভ চন্য শওাদ পাাঈঘাভ মাবকগ দা। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময পাঢাভ
যঢওভা তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ। ঢগ
শওাদ াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা
ওভগম াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয
বফাদ ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা
শতা লাআগ।
১৩। ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, এাং
শওবগদঝ ফন্ত্রী ফগলাতাকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড বণা-শটধুবঝ স্পীওাভ  বগভাথী
তগমভ াংত শদঢা বগতগয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাআাভ ফ প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of
transit) দতবদও ২৫ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্তকথগতভ „ও‟
ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদবতথষ্ট থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা
শতা লাআগ।
ঔ) ান্যান্য ধবথাপুক্ত ওফথঘাভীকগডভ বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ
পাঢা বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা
২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায,
শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ, ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা।
ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝা থভা লাআগ। াশ্য রাদবচঝ বধবভট ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা
প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয
লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত
য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ
ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ, বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে
াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ
বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ
ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা
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কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা  দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও
পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য
শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও
নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ।
খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা
বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ:
১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা
ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা।
২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা
 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ।
৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ।
১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ 
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ
ঢথাাআগ।
১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা
বাাআগ দা। ঢগ, এাআরূধ য বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয
লাআগ এাং বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্ত াদবথও ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ
প্রাধয বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০
পাগকভ াবথও লাআগ দা।
১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ।
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। ববত শওাদ াবদাবথ
ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা ঢালা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ
লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভৎ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ চবভফাদা বলাগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ
াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ
লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল
াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ
বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ
াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভৎ শতা লাআাগঙ বও-দা
শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ
বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুবমা াঈলাগঢ প্রগাচদী (Entry)
ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ
প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ
শদাভ যস্থা ওভা বা।
ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শমা াঈধগভাক্ত ববথ (১৭‟ও‟) প্রগবাচয লাআগ।
চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয
ভওাগভভ বলাগ (XLVI Miscellaneous penalty on refund in Bangladesh currency of the excess
foreign exchange drawn in advance for foreign tour ঔাগঢ চফা বতগঢ লাআগ।
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১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলাবদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ
ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিৃত্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ।
১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ।
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ
মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপৃবঢ াঅওাগভ)
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ।
২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪ণথ ানুগেগত াঈগেবঔঢ শওম দকত পাঢা এাং ৬(ঔ), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ
ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ
ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ
ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য
বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং
বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্তু াদবথও যঢওভা ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ প্রাধয
বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ২০ পাগকভ াবথও
লাআগ দা।
২১। ভওাবভ ঔভগঘ াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, প্রথাদ
বঘাভধবঢ, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ বস্পওাভ, প্রবঢফন্ত্রী  াঈধ-ফন্ত্রীকড াণা ফফবথাতাম্পন্প যবক্ত
যবঢগভগও াঅভ শওল বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম ধাবভগদ দা।
যবঢক্রফ:
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড
ওবভগঢ ধাবভগদ:
১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ।
২) বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ।
২২। ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ এাং ফবন্ত্রধবভরত তস্যকগডভ ভওাবভ ওাগচ বগতগয নভ াংবিষ্ট াঅধযাদ/ বনভবঢগপাচ
াত ঔভগঘভ বদবফগত্ত াদূর্ধ্থ ৩০০ াঅাঃ টমাভ এাং াঅনুরবেও য াত াদূর্ধ্থ ১০০ াঅাঃ টমাভ ধবথন্ত যগ
ফূম পাাঈঘাভ প্রাবি াগধগক্ষ ফবন্ত্রধবভরত বপাক প্রগাচদী ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ। ঢগ ঢতূর্ধ্থ শওাদ
যগ াণথ বপাগকভ ধূাথ নুফবঢ প্রগাচদ লাআগ।
ঔ) ফবন্ত্রধবভরত তস্য ঙাড়া ান্যান্য যবক্তকথ এাং ওফথওঢথাকগডভ ভওাবভ ওাগচ বগতগয নগভ
প্রবঢবদবথত্বওাগম াঅধযাদ এাং াঅনুাংবকও য াত প্রাধযঢা ধূথাগোআ াণথ বপাগকভ ানুগফাতদক্রগফ
বদথথাভড ওবভা মাআগঢ লাআগ।
২৩। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা।
২৪। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ
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ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ:
ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ
লাআগ।
ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ 
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ।
ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফড ূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ।
খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা।
ঘ) ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীৃগন্দভ ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ
বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য দগতবযও ফূদ্রা বওল্প ফূদ্রা াচাভ (SEM) লাআগঢ ক্র ওভা বাাআগ
দা। ঢগ বওল্প ফূদ্রা াচাভ (SEM) লাআগঢ ভ্রফড াত দগতবযও ফূদ্রাভ প্রগাচদ াঢযাশ্যও লাআগম
প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ ফাথযগফ াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাবতঢ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ।
ঙ) াে ানুগেগতভ (গ)  (ঘ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ
চন্য ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ
চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড
ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ। ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প
ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ:
১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা?
২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ
বও-দা এাং
৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা?
াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা।
২৫। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল
ওবভগঢ লাআগ:
ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category)
ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ।
ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা
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ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ।
২৬। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা, শক্ষে
বগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা বাাআগ।
শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র, াাংমাগতগযভ
বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ প্রগাচদ ল। াঈক্ত
দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী
ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম
ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা
এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A. Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ
াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয
দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা
লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ
ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওভা ল, শাআগক্ষগে
প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং ফধবভফাড াণথ স্থাদী
ফুদ্রা প্রাধয লাআগ।
ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ।
২৭। ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ
ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল
এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা
লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ
প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট ভাবঔগদ:
ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা।
ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম,
াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ।
ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ।
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ।
২৮। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ
বমা বগবঘঢ লাআগ।
২৯। াে স্ভাভওবমবধ াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ।
এফ, এ, লান্পাদ
বুু্গ্ম-বঘ।
বঢভড:
১। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক
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২। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ
৩। বঘ, চাঢী াংত বঘাম
৪। বঘ, বদথাঘদ ওবফযদ
৫। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ
৬। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ
৭। প্রথাদফন্ত্রীভ বঘ
৮। ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ
৯। ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড
১০। বঘ, াাংমাগতয ওফথওবফযদ
১১। াাংমাগতয তূঢাাফূল
১২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ তিভ
১৩। ফলা-বলা বদন্ত্রগওভ তিভ
১৪। ফলা-বদন্ত্রগওভ (প্রবঢভক্ষা বলা) তিভ
১৫। ধবভঘামও, বদভীক্ষা (টাও, ঢাভ  তূভামধদী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা,
বফযদ  াআাঈ, এদ, াবটঝ-এভ তিভ।
১৬। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাকগডভ তিভ
১৭। ওম বপাকী ওবফযদাগভভ তিভ
১৮। ওম ভওাবভ ধবভতিভ  াথস্থদ তিভফূল
১৯। ওম স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূল
২০। াাংমাগতয যাাংও
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
বলাঃ াণথ াঈধ-বপাক
াগচঝ যাঔা-২
ঢাবভঔ:

দাং-াব/বলাঃাণথ/া-২/২(১৯)/৮৮-৮৯/২২১(২৫০০)

২১শয দগপম্বভ, ১৯৮৯ াআাং
৭াআ াগ্রলাদ, ১৩৯৬ াাং

স্ভাভওবমবধ
বর:

ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী।

ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য ৃবদ্ধ, বগযর ওবভা শলাগঝম পাড়া ৃবদ্ধভ নগম ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয
ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড াঢযাশ্যও বথা বদম্ন স্বাক্ষভওাভী াে
ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ১৩াআ এবপ্রম ১৯৮৯াআাং/ ৩০শয দঘে, ১৩৯৫ াাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াব/ বলাঃাণথ/ া-২/ ২(১৯)/ ৮৮৮৯/ ১৮৬ দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী ভবলঢধূথও াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী, চাঢী াংগতভ তস্য, ভওাবভ
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, শভওাবভ যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী
বদম্মরূধ বদথথাভড ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ।
২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রাধয ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভগও বদম্নবডথঢ ধবথাগ বপক্ত ওভা
লাআাগঙ:বগযর ধবথা:
ও) ১) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী  প্রথাদ বঘাভধবঢ;
২) াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতা ম্পন্প যবক্ত;
ঔ) ১) প্রবঢফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ বঘাভধবঢ, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, বদথাঘদ ওবফযদাভ, শটধুবঝ শঘাভফযাদ
ধবভওল্পদা ওবফযদ, াঈধফন্ত্রী এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত;
২) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফুঔয বঘ  শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদী প্রথাদ;
৩) চাঢী াংগতভ তস্য; এাং
৪) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা: ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ।
াথাভড ধবথা:
ও) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাাঁলাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৫,৫০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ;
২) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ াবলগভ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা: ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ;
৩) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ শদঢা।
ঔ) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাাঁলাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৩,০২০ ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ৫,৫০০
ঝাওাভ বদগম্ন;
২) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ তস্য।
ক) বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাাঁলাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪১৫
ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ, বওন্তু ৩,২২০ ঝাওা ধবথন্ত।
খ) ভওাবভ ওফথঘাভী, বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪১৫ ঝাওাভ বদগম্ন।
৩। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ চন্য ধৃবণীভ শতযফূলগও বঢদবঝ রেগধ পাক ওভা লাআাগঙ;
রেধ-০১ :

শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ, ব্রুদাাআ, ফাদ,
াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (ভাবযাল) শতযফূল।

রেধ-০২ :

াঅবিওা, ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল, াগষ্ট্রবমা  বদাঈবচমযাণ্ড।

রেধ-০৩ :

ান্যান্য এযী শতযফূল।

৪। বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত:
ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদফন্ত্রী  প্রথাদ বঘাভধবঢ ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম
শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
শলাগঝম পাড়া
২৫৬
২১০
১৮০
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দকত পাঢা

৫৮

৪৬

৪৬

ঔ) াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয
ভ্রফডওাগম শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ
শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
শলাগঝম পাড়া
১৯২
১৫৮
১৩৫
দকত পাঢা
৫৮
৪৬
৪৬
ক) বগযর ধবথাগভ (ঔ) াঈধ-ধবথাগ ান্তপুক্ত
থ ান্যান্য যবক্ত  ওফথওঢথাকড দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
শলাগঝম পাড়া
১৪৩
১২০
১০৫
দকত পাঢা
৪৬
৪০
৪০
খ) বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও যপাভ
(গবফদ- ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
গ) বগযর ধবথাপুক্ত শওাদ যবক্তভ ধত্নী/ স্বাফী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফী/ স্ত্রীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড ওবভগম
ঢাাঁলাভ স্বাফী/ স্ত্রী শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভ পাঢা শতা লাআগ।
যবঢক্রফ:
াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ শওল বগতগয শস্বো স্বী যস্থা
াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম ঢাাঁলাভা াথাভড ধবথাগভ (ও) াঈধ-ধবথাগভ চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ
থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ।
৫। াথাভড ধবথাগ ান্তপুক্ত
থ যবক্ত/ ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী বদগচগতভ সুবথা ানুবাী শলাগঝম পাড়া বপবত্তও
(দকতল) পাঢা (Hotel entitlement inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা
(Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ।
৬। ও) াথাভড ধবথাগ ান্তপুথক্ত ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী গথাচ্চ শলাগঝম পাড়া বদম্নবডথঢ লাগভ গ্রলড
ওবভগঢ ধাগভদ:
শলাগঝম (বতবদও)

াথাভড ধবথা

শতগযভ রেধ(ও)
(ঔ)
(ক)
(খ)

১
১২৮
১১৩
৯০
৭৫

২
১০৫
৯০
৭৫
৬৮

(াঅগফবভওাদ টমাভ)
৩
৯০
৭৫
৬৮
৫৩

বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ
(check out time) শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা
লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ।
ঔ) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ
ওভা লাআগ:
দকত পাঢা (বতবদও)

াথাভড ধবথা

শতগযভ রেধ(ও)
(ঔ)
(ক)
(খ)

১
৪৬
৪১
৪১
৩৫

২
৪০
৩৫
৩৫
২৯

(াঅগফবভওাদ টমাভ)
৩
৪০
৩৫
৩৫
২৯

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া,
র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
ক) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা ববত
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১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত স্থাগদভ
চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ াবথওওাম
শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ াগথথও শতা লাআগ।
বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ববত
শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও সুবথা প্রগবাচয
লগ।
৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
(ও)
৯২
৭৫
৬৯
(ঔ)
৮১
৬৯
৬৩
থার্কময পাঢা (বতবদও)
াথাভড ধবথা
(ক)
৭৫
৬৩
৫৮
(খ)
৬৩
৫২
৪৬
বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবযয,
ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপক্ত
ু ।
ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২০ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২০ ভাবেভ
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৪০ ভাবেভ
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৪০ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা
লাআগ। প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা এাং থার্কময পাঢা াঈপ শক্ষগোআ এ যস্থা প্রগবাচয লগ।
ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/২ াাংয প্রাধয
লগদ।
৮। ও) কন্তয স্থগম প্রবঢ ভাবে (স্থাদী ফ ন্নযা ঙ খবঝও লাআগঢ ধভ বতদ ওাম ঙ খবঝওা ধবথন্ত) বাধগদভ চন্য
শক্ষগে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়া বপবত্তও পাঢা বওাংা থার্কময পাঢা প্রাধয লাআগ।
ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা।
৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফগত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা শবগঢ ধাগভ।
১০। বঔদ াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, প্রথাদ বঘাভধবঢ, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ
স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতগয ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ ববত
ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ
ভাবেবাধগদভ চন্য ৪০ ফাবওথদ টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ
ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ
চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ (Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা
লাআগ।
১১। াথাভড ধবথাপুক্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত
ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা
প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয
লাআগ দা।
১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ,
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ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। এাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রবঢবঝ ভ্রফগডভ প্রাভগে 
শযগর (both commencement and termination of each journey) প্রাধয লাআগ। ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কগময
পাঢাভ যঢওভা তয যঢাাংয লাআগম াঈলাভ চন্য শওাদ পাাঈঘাভ মাবকগ দা। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময পাঢাভ
যঢওভা তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ। ঢগ
শওাদ াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা
ওভগম াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয
বফাদ ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা
শতা লাআগ।
১৩। ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, প্রথাদ বঘাভধবঢ, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী এাং শওবগদঝ ফন্ত্রী,
শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাভ ফ প্রবঢবঝ
ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) দতবদও ২৯ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর
ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্তকথ াথাভড „ও‟ ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ
থার্কময পাঢাভ ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা শতা লাআগ।
ঔ) াথাভড ধবথাপুক্ত ওমগও বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা
বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা
২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায,
শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ, ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা।
ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝা থভা লাআগ। াশ্য রাদবচঝ বধবভট ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা
প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয
লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত
য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ
ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ, বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে
াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ
বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ
ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা
কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা  দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও
পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য
শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও
নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ।
খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা
বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ:
১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা
ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা।
২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা
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 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ।
৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ।
১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ 
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ
ঢথাাআগ।
১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা
বাাআগ দা। ঢগ, এাআরূধ য বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয
লাআগ এাং বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্ত াদবথও ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ
প্রাধয বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০
পাগকভ াবথও লাআগ দা।
১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ।
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। ববত শওাদ াবদাবথ
ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা ঢালা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ
লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভৎ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ চবভফাদা বলাগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ
াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ
লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল
াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ
বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ
াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভৎ শতা লাআাগঙ বও-দা
শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ
বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুবমা াঈলাগঢ প্রগাচদী (Entry)
ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ
প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ
শদাভ যস্থা ওভা বা।
ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শমা াঈধগভাক্ত ববথ (১৭‟ও‟) প্রগবাচয লাআগ।
চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয
ভওাগভভ বলাগ XLVI Miscellaneous penalty on refund in Bangladesh currency of the excess
foreign exchange drawn in advance for foreign tour ঔাগঢ চফা বতগঢ লাআগ।
১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলাবদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ
ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিৃত্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ।
১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ।
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ
মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
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ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপৃবঢ াঅওাগভ)
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ।
২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪ণথ ানুগেগত াঈগেবঔঢ শওম দকত পাঢা এাং ৬(ঔ), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ
ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ
ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ
ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য
বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং
বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্তু াদবথও যঢওভা ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ প্রাধয
বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ২০ পাগকভ াবথও
লাআগ দা।
২১। ভওাবভ ঔভগঘ াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, প্রথাদ
বঘাভধবঢ, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ বস্পওাভ, প্রবঢফন্ত্রী  াঈধ-ফন্ত্রীকড াণা ফফবথাতাম্পন্প যবক্ত
যবঢগভগও াঅভ শওল বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম ধাবভগদ দা।
যবঢক্রফ:
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ
ধাবভগদ:
১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ।
২) বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ।
২২। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা।
২৩। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ
ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ:
ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ
লাআগ।
ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ 
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ।
ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফড ূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ।
খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা।
ঘ) ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীৃগন্দভ ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ
বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য দগতবযও ফূদ্রা বওল্প ফূদ্রা াচাভ (SEM) লাআগঢ ক্র ওভা বাাআগ
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দা। ঢগ বওল্প ফূদ্রা াচাভ (SEM) লাআগঢ ভ্রফড াত দগতবযও ফূদ্রাভ প্রগাচদ াঢযাশ্যও লাআগম
প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ ফাথযগফ াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাবতঢ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ।
ঙ) াে ানুগেগতভ (গ)  (ঘ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ
চন্য ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ
চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড
ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ। ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প
ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ:
১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা?
২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ
বও-দা এাং
৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা?
াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা।
২৪। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল
ওবভগঢ লাআগ:
ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category)
ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ।
ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা
ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ।
২৫। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা, শক্ষে
বগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা বাাআগ।
শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র, াাংমাগতগযভ
বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ প্রগাচদ ল। াঈক্ত
দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী
ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম
ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা
এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A. Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ
াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয
দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা
লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ
ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওভা ল, শাআগক্ষগে
প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং ফধবভফাড াণথ স্থাদী
ফুদ্রা প্রাধয লাআগ।
ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ।
২৬। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত
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গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ
ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড
ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট
ভাবঔগদ:
ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা।
ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম,
াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ।
ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ।
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ।
২৭। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ
বমা বগবঘঢ লাআগ।
২৮। াে স্ভাভওবমবধ ২১-৯-১৯৮৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভী লাআগ।
যাফসুজ্জাফাদ শঘৌথুভী
বুু্গ্ম-বঘ।
বঢভড:
১। বঘ, ফন্ত্রীধবভরত বপাক
২। ফুঔয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম
৩। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক
৪। বঘ, চাঢী াংত বঘাম
৫। বঘ, বদথাঘদ ওবফযদ
৬। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ
৭। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ
৮। প্রথাদফন্ত্রীভ বঘ
৯। ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ
১০। ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড
১১। বঘ, াাংমাগতয ওফথওবফযদ
১২। াাংমাগতয তূঢাাফূল
১৩। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ তিভ
১৪। ফলা-বলা বদন্ত্রগওভ তিভ
১৫। ফলাবদন্ত্রগওভ (প্রবঢভক্ষা বলা) তিভ
১৬। ধবভঘামও, বদভীক্ষা (টাও, ঢাভ  তূভামধদী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা,
বফযদ  াআাঈ, এদ, াবটঝ-এভ তিভ।
১৭। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাকগডভ তিভ
১৮। ওম বপাকী ওবফযদাগভভ তিভ
১৯। ওম ভওাবভ ধবভতিভ  াথস্থদ তিভফূল
২০। ওম স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূল
২১। াাংমাগতয যাাংও
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
বলাঃ াণথ ানুবপাক
াগচঝ যাঔা-২
দাং-াব/বলাঃাণথ/া-২/২(১৯)/৯৪-৯৫/১০৫(২৫০০)

ঢাবভঔ:

১মা চুমাাআ, ১৯৯৫ াআাং
১৭াআ াঅরাঢ়, ১৪০২ াাং

াবন স্ভাভও
বর:

ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী।

ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য ৃবদ্ধ, বগযর ওবভা শলাগঝম পাড়া ৃবদ্ধভ নগম ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয
ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড াঢযাশ্যও বথা বদম্নস্বাক্ষভওাভী াে
ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ২১ দগপম্বভ, ১৯৮৯/ ৭াআ াগ্রলাদ, ১৩৯৬ াাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াব/ বলাঃাণথ/ া-২/ ২(১৯)/ ৮৮৮৯/ ২২১(২৫০০) দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী  ধভঢথীগঢ চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত বাঢী বদগতথয দাফা
ভবলঢধূও
থ ফন্ত্রীকথ, চাঢী াংগতভ তস্য, ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, শভওাবভ যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও
ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী বদম্মরূধ বদথথাভড ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ।
২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রাধয ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভগও বদম্নবডথঢ ওগওবঝ ধবথাগ বপক্ত
ওভা লাআাগঙ:
বগযর ধবথা:
ও) ১) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদ বঘাভধবঢ;
২) শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতা ম্পন্প যবক্ত
ঔ) ১) প্রবঢফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ বঘাভধবঢ, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, বদথাঘদ ওবফযদাভ, শটধুবঝ শঘাভফযাদ,
ধবভওল্পদা ওবফযদ, াঈধফন্ত্রী এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত;
২) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফুঔয বঘ  শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদী প্রথাদ;
৩) চাঢী াংগতভ তস্য; এাং
৪) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা: ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ।
াথাভড ধবথা:
ও) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৯,০০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ;
২) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ াবলগভ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা- ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ;
৩) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ শদঢা।
ঔ) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৫,১৫৫ ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ৯,০০০ ঝাওাভ
বদগম্ন;
২) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ তস্য।
ক) বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ২,৩৩৫
ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ, বওন্তু ৫,৪৪০ ঝাওা ধবথন্ত।
খ) ভওাবভ ওফথঘাভী, বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ২,৩৩৫ ঝাওাভ বদগম্ন।
৩। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ চন্য ধৃবণীভ শতযফূলগও বঢদবঝ রেগধ পাক ওভা লাআাগঙ;
রেধ-০১ :

শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ, ব্রুদাাআ, ফাদ,
াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (ভাবযাল) শতযফূল।

রেধ-০২ :

াঅবিওা, ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল, াগষ্ট্রবমা  বদাঈবচমযাণ্ড।

রেধ-০৩ :

ান্যান্য এযী শতযফূল।

৪। বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত:
ও) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদ বঘাভধবঢ ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ
(Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং
দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
শলাগঝম পাড়া
৩৩৩
২৭৩
২৩৪
দকত পাঢা
৭৬
৬০
৬০
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ঔ) শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত ভাষ্ট্রী ওাগচ বগতয ভ্রফডওাগম
শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
শলাগঝম পাড়া
২৫০
২০৬
১৭৬
দকত পাঢা
৭৬
৬০
৬০
ক) বগযর ধবথাগভ (ঔ) াঈধ-ধবথাগ ান্তপুক্ত
থ ান্যান্য যবক্ত  ওফথওঢথাকড দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
শলাগঝম পাড়া
১৮৬
১৫৬
১৩৭
দকত পাঢা
৬০
৫২
৫২
খ) বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও যপাভ
(গবফদ- ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
গ) বগযর ধবথাপুক্ত শওাদ যবক্তভ ধত্নী/ স্বাফী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফী/ স্ত্রীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড ওবভগম
ঢাাঁলাভ স্বাফী/ স্ত্রী শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভ পাঢা শতা লাআগ।
যবঢক্রফ:
াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপুক্ত [(ও)(২) াঈধ-ধবথাগভ যবক্তকথ যঢীঢ] যবক্তগকথভ শওল
বগতগয শস্বো স্বী যস্থা াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম ঢাাঁলাভা াথাভড ধবথাগভ (ও) াঈধ-ধবথাগভ
চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ। বগযর ধবথাগভ (ও)(২) াঈধধবথাগভ যবক্তকথ বদগম্ন বডথঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
থার্কময পাঢা (বতবদও)
১৫০
১২০
১২০
বগযর ধবথাগভ (ও) (২) াঈধ-ধবথা
৫। াথাভড ধবথাগ ান্তপুক্ত
থ যবক্ত/ ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী বদগচগতভ সুবথা ানুবাী শলাগঝম পাড়া বপবত্তও
(দকতল) পাঢা (Hotel entitlement inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা
(Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ।
৬। ও) াথাভড ধবথাগ ান্তপুথক্ত ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী গথাচ্চ শলাগঝম পাড়া বদম্নবডথঢ লাগভ গ্রলড
ওবভগঢ ধাগভদ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
(ও)
১৬৭
১৩৭
১১৭
(ঔ)
১৪৭
১১৭
৯৮
শলাগঝম পাড়া (বতবদও)
াথাভড ধবথা
(ক)
১১৭
৯৮
৮৯
(খ)
৯৮
৮৯
৬৯
বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ
(check out time) শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা
লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ।
ঔ) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ
ওভা লাআগ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
(ও)
৬০
৫২
৫২
(ঔ)
৫৪
৪৬
৪৬
দকত পাঢা (বতবদও)
াথাভড ধবথা
(ক)
৫৪
৪৬
৪৬
(খ)
৪৬
৩৮
৩৮
বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া,
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র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
ক) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা ববত
১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত স্থাগদভ
চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ াবথওওাম
শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ াগথথও শতা লাআগ।
বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ববত
শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও সুবথা প্রগবাচয
লগ।
৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
(ও)
১২০
৯৮
৯০
(ঔ)
১০৬
৯০
৮২
থার্কময পাঢা (বতবদও)
াথাভড ধবথা
(ক)
৯৮
৮২
৭৬
(খ)
৮২
৬৮
৬০
বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবযয,
ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপক্ত
ু ।
ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২০ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২০ ভাবেভ
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৪০ ভাবেভ
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৪০ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা
লাআগ। প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা এাং থার্কময পাঢা াঈপ শক্ষগোআ এ যস্থা প্রগবাচয লগ।
ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/২ াাংয প্রাধয
লগদ।
৮। ও) কন্তযস্থগম প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য শক্ষে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা াণা থার্কময
পাঢা প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত কন্তযস্থগম স্থাদী ফ ওাম ৬-০০ ঝাভ ধভ শধৌাঁবঙা ববত দূযদধগক্ষ ৬
খন্ঝা ঐ স্থাগদ াস্থাদ ওগভদ ঢা লাআগম াংবিষ্ট যবক্ত ভাবেবাধদ ওবভাগঙদ বমা কডয ওভা লাআগ। শলাগঝগম
াস্থাদওাভী যবক্তগও াঅবশ্যওপাগ শলাগঝগমভ বম তাবঔম ওভগঢ লাআগ। থার্কময লাগভ দতবদও পাঢা
গ্রলডওাভী যবক্তভ শমা এাভ মাাআন্ফ বঝগওঝ প্রফাড বলাগ তাবঔম ওভগঢ লগ।
ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা।
৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফগত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা শবগঢ ধাগভ।
১০। বঔদ চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ বঘাভধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ
ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতগয ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ
াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য ৫২ ফাবওথদ
টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ
লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময
পাঢাভ (Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা লাআগ।
১১। াথাভড ধবথাপুক্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত
ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা
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প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয
লাআগ দা।
১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ,
ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। এাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রবঢবঝ ভ্রফগডভ প্রাভগে 
শযগর (both commencement and termination of each journey) প্রাধয লাআগ। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময
পাঢাভ যঢওভা তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ।
ঢগ শওাদ াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা
ওভগম াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয
বফাদ ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা
শতা লাআগ।
১৩। ও) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ বঘাভধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ
ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাভ ফ প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day
of transit) দতবদও ৩৮ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্তকথ াথাভড
„ও‟ ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা
শতা লাআগ।
ঔ) াথাভড ধবথাপুক্ত ওমগও বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা
বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা
২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায,
শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা।
ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝা থভা লাআগ। াশ্য রাদবচঝ বধবভট ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা
প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয
লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত
য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ
ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ, বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে
াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ
বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ
ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা
কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা  দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও
পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য
শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও
নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ।
খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা
বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ:
১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা
ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা।
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২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা
 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ।
৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ।
১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ 
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ
ঢথাাআগ।
১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা
বাাআগ দা। ঢগ, এাআরূধ য বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয
লাআগ এাং বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্ত াদবথও ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ
প্রাধয বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০
পাগকভ াবথও লাআগ দা।
১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ।
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। ববত শওাদ াবদাবথ
ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা ঢালা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ
লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভৎ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ চবভফাদা বলাগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ
াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ
লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল
াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ
বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ
াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভৎ শতা লাআাগঙ বও-দা
শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ
বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুবমা াঈলাগঢ প্রগাচদী (Entry)
ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ
প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ
শদাভ যস্থা ওভা বা।
ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শমা াঈধগভাক্ত ববথ (১৭‟ও‟) প্রগবাচয লাআগ।
চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয
ভওাগভভ বলাগ চফা বতগঢ লাআগ।
১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলাবদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ
ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিৃত্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ।
১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ।
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ
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মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপৃবঢ াঅওাগভ)
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ।
২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪ণথ ানুগেগত াঈগেবঔঢ শওম দকত পাঢা এাং ৬(ঔ), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ
ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ
ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ
ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য
বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং
বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্তু াদবথও যঢওভা ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ প্রাধয
বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ২০ পাগকভ াবথও
লাআগ দা।
২১। ও) ভওাবভ ঔভগঘ াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম ভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ
বঘাভধবঢ, প্রাক্তদ ভাষ্ট্রধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, ঘীন রাআধ, চাঢী াংগতভ শটধুবঝ বস্পওাভ, চাঢী াংগতভ
বগভাথী তমী শদঢা, শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ফধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকড, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, ধবভওল্পদা
ওবফযগদভ াঈধ-শঘাভফযাদ, সুপ্রীফ শওাঝথ াঅবধম বপাগকভ বঘাভওকড, বদথাঘদ ওবফযদাভ, সুপ্রীফ শওাঝথ লাাআ
শওাঝথ বপাগকভ বঘাভওকড, ফবন্ত্রধবভরত বঘ, শদা, শদৌ এাং বফাদ াবলদীভ প্রথাদকড এাং ভওাগভভ ফুঔয
বঘ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ ধাভগদ।
যবঢক্রফ:
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড
ওবভগঢ ধাবভগদ:
১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ।
২) বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ।
ঔ) চাঢী াংত তস্য, এগঝাবদথ শচদাগভম, ওম্পগরামাভ এাং াবটঝভ শচদাগভম, ভওাবভ ওফথওবফযগদভ
শঘাভফযাদ, বশ্ববতযামগভ ফঞ্জুবভ ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয যাাংগওভ কপদথভ, ফলাধুবময ধবভতযথও,
ধবভওল্পদা ওবফযগদভ তস্যকড, শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদীগঢ শফচভ শচদাগভগমভ ধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকড,
চাঢী াংত বঘল ভওাগভভ ওম বঘ, চাঢী বদভাধত্তা বপাগকভ ফলা-ধবভঘামও, বশ্ববতযাম
ফঞ্জুবভ ওবফযগদভ াথক্ষবডও তস্যকড, চাঢী াথযাধওকড, ভওাগভভ বঘগভ ধতফবথাতা াবথবিঢ
ওফথওঢথাকড, বশ্ববতযামগভ াঈধাঘাবথকড, শধৌভ ওগধথাগভযগদভ শফভকড, াবঢবভক্ত এঝবদথ শচদাগভম,
ভওাগভভ াবঢবভক্ত বঘকড, াঅডবও যবক্ত ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, পূবফ প্রযাদ শাগটথভ শঘাভফযাদ,
াাংমাগতয ওৃবর াঈন্পদ ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ভাদ বযল্প াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয
ধাঝওম ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয দঢম, কযা  ঔবদচ ম্পত ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ,
াাংমাগতয বরৃযৎ াঈন্পদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয াআস্পাঢ  প্রগওৌযম ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ,
াাংমাগতয বঘবদ  ঔাতয বযল্প াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয স্ত্রওম াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ধাবদ
াঈন্পদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, শঝবভন ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, রৃদথীবঢ তফদ ুযগভাভ ফলাধবভঘামও, াাংমাগতয
ওৃবর কগরডা ধবভরগতভ বদথালী পাাআ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ওৃবর যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী
যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামও, বশ্ববতযামগভ াথযাধওকড (বগমওযদ শগ্রট), াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ 
লাাআওবফযদাভকড (ান্যান্য ফগ) াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ
ভ্রফড ওবভগঢ ধাবভগদ।
ক) াঈধগভভ (ও)  (ঔ) এ াঈবেবঔঢ যবক্তকথ/ ওফথওঢথাকড যবঢগভগও ান্য শওল ভওাবভ ঔভগঘ াঈগড়াচালাগচ
বণাক্রগফ প্রণফ শেডীগঢ এাং বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ ধাভগদ দা।
২২। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা।
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২৩। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ
ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ:
ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ
লাআগ।
ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ 
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ।
ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফড ূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ।
খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা।
ঘ) াে ানুগেগতভ (গ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য
ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ
চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড
ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ। ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প
ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ:
১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা?
২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ
বও-দা এাং
৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা?
াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা।
২৪। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল
ওবভগঢ লাআগ:
ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category)
ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ।
ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা
ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ।
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২৫। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা, শক্ষে
বগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা বাাআগ।
শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র, াাংমাগতগযভ
বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ প্রগাচদ ল। াঈক্ত
দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী
ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম
ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা
এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A. Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ
াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয
দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা
লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ
ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওভা ল, শাআগক্ষগে
প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং ফধবভফাড াণথ স্থাদী
ফুদ্রা প্রাধয লাআগ।
ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ।
২৬। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত
গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ
ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড
ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট
ভাবঔগদ:
ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা।
ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম,
াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ।
ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ।
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ।
২৭। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ
বমা বগবঘঢ লাআগ।
২৮। াে স্ভাভওবমবধ াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ।
যাফসুজ্জাফাদ শঘৌথুভী
াবঢবভক্ত বঘ।
বঢভড:
১। প্রথাদফন্ত্রীভ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
২। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম
৩। বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক
৪। বঘ, ওম, ফন্ত্রডাম/ বপাক
৫। বঘ, চাঢী াংত বঘাম
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৬। বঘ, বদথাঘদ ওবফযদ
৭। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ
৮। ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ
৯। ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড
১০। বঘ, াাংমাগতয ওফথওবফযদ
১১। বগতযস্থ াাংমাগতয তূঢাা
১২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ তিভ
১৩। ফলা-বলা বদন্ত্রগওভ তিভ
১৪। ফলাবদন্ত্রগওভ (প্রবঢভক্ষা বলা) তিভ
১৫। ধবভঘামও, বদভীক্ষা (টাও, ঢাভ  তূভামধদী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা,
বফযদ  াআাঈ, এদ াবটঝ-এভ তিভ।
১৬। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাকগদভ তিভ
১৭। ওম বপাকী ওবফযদাগভভ তিভ
১৮। ওম ভওাবভ ধবভতিভ  াথস্তদ তিভফূল
১৯। ওম স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূল
২০। াাংমাগতয যাাংও
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
বলাঃ াণথ ানুবপাক
াগচঝ যাঔা-২
দাং-াফ/াব/বলাঃাণথ/া-২/২(১৯)/২০০০-২০০১/৪৪(২৫০০)

ঢাবভঔ:

১৫াআ াগটাভ, ২০০১ ঔৃাঃ
৩০শয াঅবশ্বদ, ১৪০৮ াাং

াবন স্ভাভও
বর:

ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী।

ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য ৃবদ্ধ, বগযর ওবভা শলাগঝম পাড়া ৃবদ্ধভ নগম ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয
ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড বদম্ন স্বাক্ষভওাভী াে ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ১মা
চুমাাআ, ১৯৯৫াআাং/ ১৭াআ াঅরাঢ়, ১৪০২ াাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াব/ বলাঃাণথ/ া-২/ ২(১৯)/ ৯৪-৯৫/ ১০৫(২৫০০)
দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী  ধভঢথীগঢ চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত বাঢী বদগতথয দাফা ভবলঢধূও
থ ফন্ত্রীকথ,
চাঢী াংগতভ তস্য, ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, শভওাবভ যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড
পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী বদগতথযক্রগফ বদম্মরূধ বদথথাভড ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ।
২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রাধয ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভগও বদম্নবডথঢ ওগওবঝ ধবথাগ বপক্ত
ওভা লাআাগঙ:
বগযর ধবথা:
ও) ১) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদ বঘাভধবঢ;
২) শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত
ঔ) ১) প্রবঢফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ বঘাভধবঢ, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, বদথাঘদ ওবফযদাভ, শটধুবঝ শঘাভফযাদ,
ধবভওল্পদা ওবফযদ, াঈধফন্ত্রী এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত;
২) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফুঔয বঘ  শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদী প্রথাদ;
৩) চাঢী াংগতভ তস্য; এাং
৪) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা: ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ।
াথাভড ধবথা:
ও) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১৩,৫০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ;
২) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ াাআগভ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা- ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ;
৩) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ শদঢা।
ঔ) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৭,৭৪০ ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১৩,৫০০
ঝাওাভ বদগম্ন;
২) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ তস্য।
ক) বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৩,৬০৫
ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ, বওন্তু ৮,১৬০ ঝাওাভ ধবথন্ত।
খ) ভওাবভ ওফথঘাভী, বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৩,৬০৫ ঝাওাভ বদগম্ন।
৩। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ চন্য ধৃবণীভ শতযফূলগও বঢদবঝ রেগধ পাক ওভা লাআাগঙ;
রেধ-০১ :

শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ, ব্রুদাাআ, ফাদ,
াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (ভাবযাল) শতযফূল, াঈচগবওস্তাদ,
ওাচাবঔস্তাদ  ঢুবওথবফবদস্থাদ;

রেধ-০২ :

াঅবিওা, ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল, াগষ্ট্রবমা  বদাঈবচমযান্ট;

রেধ-০৩ :

ান্যান্য এযী শতযফূল।

৪। বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত:
ও) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদ বঘাভধবঢ ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ
(Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং
দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
শলাগঝম পাড়া
৪০০
৩২৮
২৮১
দকত পাঢা
৯১
৭২
৭২
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ঔ) শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত ভাষ্ট্রী ওাগচ বগতয ভ্রফডওাগম
শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
শলাগঝম পাড়া
৩০০
২৪৭
২১১
দকত পাঢা
৯১
৭২
৭২
ক) বগযর ধবথাগভ (ঔ) াঈধ-ধবথাগ ান্তপুক্ত
থ ান্যান্য যবক্ত  ওফথওঢথাকড দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
শলাগঝম পাড়া
২২৩
১৮৭
১৬৪
দকত পাঢা
৭২
৬২
৬২
খ) বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও যপাভ
(গবফদ- ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
গ) বগযর ধবথাপুক্ত শওাদ যবক্তভ ধত্নী/ স্বাফী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফী/ স্ত্রীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড ওবভগম
ঢাাঁলাভ স্বাফী/ স্ত্রী শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভ পাঢা শতা লাআগ।
যবঢক্রফ:
াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপুক্ত [(ও) (২) াঈধ-ধবথাগভ যবক্তকথ যঢীঢ] যবক্তগকথভ শওল
বগতগয শস্বো স্বী যস্থা াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম ঢাাঁলাভা াথাভড ধবথাগভ (ও) াঈধ-ধবথাগভ
চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ। বগযর ধবথাগভ (ও) (২) াঈধধবথাগভ যবক্তকথ বদগম্ন বডথঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
থার্কময পাঢা (বতবদও)
১৮০
১৪৪
১৪৪
বগযর ধবথাগভ (ও) (২) াঈধ-ধবথা
৫। াথাভড ধবথাগ ান্তপুক্ত
থ যবক্ত/ ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী বদগচগতভ সুবথা ানুবাী শলাগঝম পাড়া বপবত্তও
(দকতল) পাঢা (Hotel entitlement inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা
(Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ।
৬। ও) াথাভড ধবথাগ ান্তপুথক্ত ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী গথাচ্চ শলাগঝম পাড়া বদম্নবডথঢ লাগভ গ্রলড
ওবভগঢ ধাগভদ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
(ও)
২০০
১৬৪
১৪০
(ঔ)
১৭৬
১৪০
১১৮
শলাগঝম পাড়া (বতবদও)
াথাভড ধবথা
(ক)
১৪০
১১৮
১০৭
(খ)
১১৮
১০৭
৮৩
বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ
(check out time শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা
লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ।
ঔ) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ
ওভা লাআগ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
(ও)
৭২
৬২
৬২
(ঔ)
৬৫
৫৫
৫৫
দকত পাঢা (বতবদও)
াথাভড ধবথা
(ক)
৬৫
৫৫
৫৫
(খ)
৫৫
৪৬
৪৬
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বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া,
র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত।
ক) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা ববত
১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত স্থাগদভ
চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ াবথওওাম
শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ াগথথও শতা লাআগ।
বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ববত
শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও সুবথা প্রগবাচয
লগ।
৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ:
(াঅগফবভওাদ টমাভ)
শতগযভ রেধ১
২
৩
(ও)
১৪৪
১১৮
১০৮
(ঔ)
১২৭
১০৮
৯৮
থার্কময পাঢা (বতবদও)
াথাভড ধবথা
(ক)
১১৮
৯৮
৯১
(খ)
৯৮
৮২
৭২
বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবযয,
ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপক্ত
ু ।
ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২০ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২০ ভাবেভ
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৪০ ভাবেভ
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৪০ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা
লাআগ। প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা এাং থার্কময পাঢা াঈপ শক্ষগোআ এ যস্থা প্রগবাচয লগ।
ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/ ২ াাংয
প্রাধয লগদ।
৮। ও) কন্তযস্থগম প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য শক্ষে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা াণা থার্কময
পাঢা প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত কন্তযস্থগম স্থাদী ফ ওাম ৬-০০ ঝাভ ধভ শধৌাঁবঙা ববত নুযদধগক্ষ ৬
খন্ঝা ঐ স্থাগদ াস্থাদ ওগভদ ঢা লাআগম াংবিষ্ট যবক্ত ভাবেবাধদ ওবভাগঙদ বমা কডয ওভা লাআগ। শলাগঝগম
াস্থাদওাভী যবক্তগও াঅবশ্যওপাগ শলাগঝগমভ বম তাবঔম ওভগঢ লাআগ। থার্কময লাগভ দতবদও পাঢা
গ্রলডওাভী যবক্তভ শমা এাভ মাাআন্ফ বঝগওঝ প্রফাড বলাগ তাবঔম ওভগঢ লগ।
ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা।
৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফগত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা শবগঢ ধাগভ।
১০। বঔদ চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ বঘাভধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ
ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতগয ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ
াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য ৬২ ফাবওথদ
টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ
লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময
পাঢাভ (Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা লাআগ।
১১। াথাভড ধবথাপুক্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত
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ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা
প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয
লাআগ দা।
ও) াাংমাগতয শদৌ াবলদীভ চালাচ cruises, exercises, courtesy calls, transportation of naval personnel
for manning newly acquired ships, refits াআঢযাবত ওাগচ বগতগযভ ন্দগভ াস্থাদ ওভগম ঐ ওম
চালাগচ ওফথভঢ ওফথওঢথা/ দাবওকড যঢওভা ৩০% পাক লাগভ ধগওঝ পাঢা প্রাধয লাআগদ।
১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ,
ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময পাঢাভ যঢওভা
তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ। ঢগ শওাদ
াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা ওভগম
াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফাদ
ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা শতা
লাআগ।
১৩। ও) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ বঘাভধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ
ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাভ ফ প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day
of transit) দতবদও ৪৬ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্তকথ াথাভড
„ও‟ ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা
শতা লাআগ।
ঔ) াথাভড ধবথাপুক্ত ওমগও বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা
বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা
২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায,
শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা।
ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ
শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ
চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট
ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ,
বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ
দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও
পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে
রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা 
দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ
রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত
শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয
ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয
লাআগ।
খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা
াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1247 

বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ:
১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা
ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা।
২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা
 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ।
৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ।
১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ 
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ
ঢথাাআগ।
১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা
বাাআগ দা। ঢগ, এাআরূধ য বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয
লাআগ এাং বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্ত াদবথও ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ
প্রাধয বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০
পাগকভ াবথও লাআগ দা।
১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ।
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াণা ঘমবঢ ববদফ লাগভ াাংমাগতযী ফুদ্রা
শনভঢ বতগঢ লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা
ওভা ল াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী
প্রাগধযভ াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াণা ঘমবঢ ববদফ
লাগভ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ শতা লগগঙ বও-দা শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ
াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ
দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুগম ঢাগঢ প্রগাচদী Entry ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ
াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা ঘমবঢ ববদফ
লাগভ াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ শদাভ যস্থা ওভা বা।
ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শক্ষগে দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ ওম থভগডভ াঈিৃত্ত াণথ
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াবদাবথ ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল
ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ
চবভফাদা বলগগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড
ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ
বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট
ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত
ামম্বদ ওভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ শতা লাআাগঙ বও-দা, শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও
বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআ চন্য াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ
শভবচষ্টাভ ঔুগম ঢাগঢ প্রগাচদী Entry ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ
াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী
ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ শদাভ যস্থা ওভা বা। চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ
থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয ভওাগভভ াংবিষ্ট বলাগ চফা বতগঢ
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লাআগ।
১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলাবদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ
ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিৃত্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ।
১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ।
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ
মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ।
ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপৃবঢ াঅওাগভ)
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ।
২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪ণথ ানুগেগত াঈগেবঔঢ শওম দকত পাঢা এাং ৬(ঔ), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ
ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ
ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ
ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য
বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং
বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্তু াদবথও যঢওভা ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ প্রাধয
বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ২০ পাগকভ াবথও
লাআগ দা।
২১। ও) ভওাবভ ঔভগঘ াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম ভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ
বঘাভধবঢ, প্রাক্তদ ভাষ্ট্রধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, ঘীন রাআধ, চাঢী াংগতভ শটধুবঝ বস্পওাভ, চাঢী াংগতভ
বগভাথী তমী শদঢা, শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ফধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকড, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, ধবভওল্পদা
ওবফযগদভ াঈধ-শঘাভফযাদ, সুপ্রীফ শওাঝথ াঅবধম বপাগকভ বঘাভওকড, বদথাঘদ ওবফযদাভ, সুপ্রীফ শওাঝথ লাাআ
শওাঝথ বপাগকভ বঘাভওকড, ফবন্ত্রধবভরত বঘ, শদা, শদৌ এাং বফাদ াবলদীভ প্রথাদকড এাং ভওাগভভ ফুঔয
বঘ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ ধাভগদ।
যবঢক্রফ:
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ
ধাবভগদ:
১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ।
২) বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ।
ঔ) চাঢী াংত তস্য, এগঝাদথী শচদাগভম, ওম্পগরামাভ এাং াবটঝভ শচদাগভম, ভওাবভ ওফথওবফযগদভ
শঘাভফযাদ, বশ্ববতযামগভ ফঞ্জুবভ ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয যাাংগওভ কপদথভ, ফলাধুবময ধবভতযথও,
ধবভওল্পদা ওবফযগদভ তস্যকড, শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদীগঢ শফচভ শচদাগভগমভ ধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকড,
চাঢী াংত বঘল ভওাগভভ ওম বঘ, চাঢী বদভাধত্তা বপাগকভ ফলা-ধবভঘামও, বশ্ববতযাম
ফঞ্জুবভ ওবফযগদভ াথক্ষবডও তস্যকড, চাঢী াথযাধওকড, ভওাগভভ বঘগভ ধতফবথাতা াবথবিঢ
ওফথওঢথাকড, বশ্ববতযামগভ াঈধাঘাবথকড, শধৌভ ওগধথাগভযগদভ শফভকড, াবঢবভক্ত এঝবদথ শচদাগভম,
ভওাগভভ াবঢবভক্ত বঘকড, াঅডবও যবক্ত ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, পূবফ প্রযাদ শাগটথভ শঘাভফযাদ,
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াাংমাগতয ওৃবর াঈন্পদ ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ভাদ বযল্প াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয
ধাঝওম ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয দঢম, কযা  ঔবদচ ম্পত ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ,
াাংমাগতয বরৃযৎ াঈন্পদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয াআস্পাঢ  প্রগওৌযম ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ,
াাংমাগতয বঘবদ  ঔাতয বযল্প াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয স্ত্রওম াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ধাবদ
াঈন্পদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, শঝবভন ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, রৃদথীবঢ তফদ ুযগভাভ ফলাধবভঘামও, াাংমাগতয
ওৃবর কগরডা ধবভরগতভ বদথালী পাাআ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ওৃবর যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী
যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামও, বশ্ববতযামগভ াথযাধওকড (বগমওযদ শগ্রট), াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ 
লাাআওবফযদাভকড (ান্যান্য ফগ) াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ
ভ্রফড ওবভগঢ ধাবভগদ।
ক) াঈধগভভ (ও)  (ঔ) এ াঈবেবঔঢ যবক্তকথ/ ওফথওঢথাকড যবঢগভগও ান্য শওল ভওাবভ ঔভগঘ াঈগড়াচালাগচ
বণাক্রগফ প্রণফ শেডীগঢ এাং বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ ধাভগদ দা।
২২। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা।
২৩। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ
ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ:
ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ
লাআগ।
ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ 
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ।
ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফডূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ।
খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা।
ঘ) াে ানুগেগতভ (গ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য
ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ
চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড
ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ। ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প
ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ:
১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা?
২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ
বও-দা এাং
৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা?
াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা।
২৪। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল
ওবভগঢ লাআগ:
ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ।
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ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category)
ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ।
ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ।
ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ।
চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা
ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ।
শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ।
২৫। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা,
শক্ষেবগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা
বাাআগ। শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র,
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ
প্রগাচদ ল। াঈক্ত দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ।
ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং
প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী
স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী
ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A.
Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ
ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ
াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ
ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড
ওভা ল, শাআগক্ষগে প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং
ফধবভফাড াণথ স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয লাআগ।
ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ।
২৬। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত
গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ
ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড
ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট
ভাবঔগদ:
ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা।
ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম,
াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ।
ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ।
খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ।
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ।
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২৭। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ
বমা বগবঘঢ লাআগ।
২৮। াে স্ভাভওবমবধ াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ।
ব. এফ. এফ. শফাচলারুম লও, এদবটব
াবঢবভক্ত বঘ-১
বঢভড:
১। প্রথাদফন্ত্রীভ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
২। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম
৩। বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক
৪। বঘ, ওম, ফন্ত্রডাম/ বপাক
৫। বঘ, চাঢী াংত বঘাম
৬। বঘ, বদথাঘদ ওবফযদ
৭। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ
৮। ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ
৯। ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড
১০। বঘ, াাংমাগতয ওফথওবফযদ
১১। াাংমাগতয তূঢাাফূল
১২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ তিভ
১৩। ফলা-বলা বদন্ত্রগওভ তিভ
১৪। ফলাবদন্ত্রগওভ (প্রবঢভক্ষা বলা) তিভ
১৫। ধবভঘামও, বদভীক্ষা (টাও, ঢাভ  তূভামধদী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা,
বফযদ  াআাঈ, এদ াবটঝ-এভ তিভ।
১৬। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাকগডভ তিভ
১৭। ওম বপাকী ওবফযদাগভভ তিভ
১৮। ওম ভওাবভ ধবভতিভ  াথস্থদ তিভফূল
১৯। ওম স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূল
২০। াাংমাগতয যাাংও
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য- বদন্ত্রড ানুবপাক
যাঔা- ৭
দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ৭(৪)/২০০৪/৯৯

ঢাবভঔাঃ ১৩/১২/২০০৪ বরাঃ

বর:

ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফডপাঢা  ান্যান্য সুগবাক- সুবথামী
াংক্রান্ত প্রবথাগদ ঘট্টগ্রাফ ন্দভ ওঢৃথধগক্ষভ শঘাভফযাদ ধতীগও ান্তপুথক্তওভড প্রগে।

ূে:

শদৌধফ/প্রযা- ২/১বদাঃ- ১/২০০৩- ১৬৮, ঢাবভঔাঃ- ৩১/৫/২০০৪ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ঘট্টগ্রাফ ন্দভ ওঢৃথধগক্ষভ শঘাভফযাদ ধতগও াণথ
বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১৫/১০/২০০১ বরাঃ ঢাবভগঔভ বগতয ভ্রফড দীবঢফামাভ ক্রবফও ২১(ঔ) এভ ানুরূধ ান্যান্য
স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ শঘাভফযাদগতভ ন্যা বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফডপাঢা  ান্যান্য সুগবাকসুবথা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
০২। াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ঢা ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ ামী াঈোল
লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৫০৭৩৬
বঘ
শদৌ- ধবভলদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
(তৃাঃাঅাঃ বাঃ লওাভী বঘ, প্রযাদ যাঔা- ২)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য- বদন্ত্রড যাঔা- ৭
দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ৭(৪)/২০০০- ০৪/৫০

ঢাবভঔাঃ ২১/০৭/২০০৫ বরাঃ

বর:

ওম ভাষ্ট্রাত্ত াবডবচযও যাাংও, বগযরাবঢ যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ যস্থাধদা ধবভঘামওগতভ
ন্যা াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম াগ্রডী যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামওগও ানুরূধ সুবথা প্রতাদ।

ূে:

যাাংবওাং ানুবপাগকভ দবণ দাং- াফ/াব/যাাংবওাং/প্রযা- ৩/এমা- ৫/২০০২ এভ াঈিৃঢাাংয

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াণথ বপাগকভ বগতয ভ্রফড দীবঢফামাভ ১৫/০৮/২০০১ ঢাবভগঔভ ৪৪(২৫০০)
দম্বভ াবন স্ভাভগওভ ২১ এভ ঔ থাভা শফাঢাগও শাদামী যাাংও  াাংমাগতয ওৃবর যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামওগতভ
ন্যা াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ ভ্রফগডভ শক্ষগে াগ্রডী যাাংগওভ যস্থাধদা
ধবভঘামওগও ানুরূধ সুবথা প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
াঅরৃোল াঅম শফালীদ শঘৌথুভী
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৫০৭৩৬
বুগ্ম- বঘ (যাাংবওাং প্রযাদ)
াণথ বপাক।
(তৃাঃাঅাঃ- ববদভ লওাভী বঘ)
যাাংবওাং প্রযাদ যাঔা- ৩।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৫
দাং-াফ/াব/ববথ-৫/ধফ/ববথ-৩/৮৮(াাংয)/৫৫
বর:

ঢাবভঔ: ২১/০৫/২০০৭ বরাঃ

াাংমাগতয বফযগদভ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথাগতভ যবক্তকঢ কাবড় তবমওৃঢ ওফথস্থগম ভওাবভ ঔভগঘ ধবভলদ
াংক্রান্ত।

বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে াাংমাগতয বফযদ ফৃগল স্বগতয বপবত্তও ওফথওঢথাগতভ যবক্তকঢ কাবড় ঢাাঁগতভ তবমওৃঢ
ওফথস্থগম ধবভলগদভ শক্ষগে ভওাবভ াণথ যগভ বরগ বতযফাদ ববথ-বথাদ ধবথাগমাঘদাভ মগক্ষয কবঞঢ াঅন্তাঃফন্ত্রডাম
ওবফবঝভ সুধাবভয ানুবাী প্রঘবমঢ ববথ-বথাগদভ াঅঢা যবক্তকঢ কাবড় ধবভলদ ঔভগঘভ ফজ্ঞুভী প্রতাগদভ শক্ষগে
বদম্নরূধ ধদ্ধবঢ ানুভড ওভগঢ লগ:
ও) যবক্তকঢ কাবড় ধবভলদ ঔভগঘভ ধবভফাড ২,০০,০০০.০০ (রৃাআ মক্ষ) ঝাওা ধবথন্ত ফঞ্জুভী ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম চাবভ
ওভগ। কাবড় ধবভলদ ঔভগঘভ ধবভফাড ২,০০,০০০.০০ (রৃাআ মক্ষ) ঝাওাভ শযী লগম াণথ বপাগকভ
ানুগফাতদ গ্রলড ওভগঢ লগ।
ঔ) কাবড় ধবভলদ য ফঞ্জুভীভ চন্য াঅগতদধগেভ াগণ তাবঔম ওভা প্রফাডয ওাকচধগেভ বপবত্তগঢ ধভভাষ্ট্র
ফন্ত্রডাম যবক্তকঢ কাড়ী ধবভলড য ফঞ্জুভী চাবভ ওভগ াণা প্রগবাচয শক্ষগে াণথ বপাগক শপ্রভড ওভগ।
ক) কাবড় ধবভলদ য ফঞ্জুভীভ চন্য াঅগতদওাভী ওফথওঢথাগও াঅগতদ ধগেভ াগণ বদম্নবডথঢ ওাকচধে তাবঔম
ওভগঢ লগ১) যবক্তকঢ কাড়ী যলাভ  ভক্ষডাগক্ষগডভ প্রফাড স্বরূধ কাড়ীভ ব্লু-ুও (Blue-book)-এভ ঢযাবঢ
ানুবমবধ;
২) বম া মযাবটাং (Bill of Lading);
৩) বম া এবন্র (Bill of Entry); এাং৪) ওফথওঢথা ওঢৃথও যবক্তকঢ কাড়ী যলাভ  ভক্ষডাগক্ষড বরগ াংবিষ্ট বফযদ প্রথাগদভ প্রঢযাদ ধে।
২। এ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ যওঢ ফাদ
ববদভ লওাভী বঘ।
বঢভড:
১। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ঠাওা।
২। বঘ, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
৩। ফলাধবভঘামও, তূঢাা াবটঝ াবথতিভ।
৪। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
৫। াণথ বঘ ফশলাতশভ এওান্ত বঘ।
৬। াবঢবভক্ত বঘ (যাাংবওাং) ফগলাতগভ যবক্তকঢ ওফথওঢথা , াণথ বপাক।
৭। াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৫
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/ববথ-৫/ধফ/ববথ-২৬/৯৯/১১৪

০৬-০৫-১৪১৪ াাং
২১-০৮-২০০৭ বরাঃ

বর:

ফন্ত্রডাম লগঢ বগতযল াাংমাগতয বফযদফূগল, বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ এাং বফযদ লগঢ বফযগদ তবমচবদঢ
ওাভগড ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ রেধ বপবত্তও ববপন্প রুগঝভ চন্য বদথথাভড
প্রগে।

ূে:

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ১৭/১২/২০০২ ঢাবভগঔভ স্ভাভও দাং-AD-B&EC-8173.

াঈধগভাক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ফন্ত্রডাম লগঢ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগল, বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ এাং
বফযদ লগঢ বফযগদ তবমচবদঢ ওাভগড াংবিষ্ট রুগঝ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ প্রগত যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ
বদগম্নাক্তপাগ বদথথাভডধূথও বস্থভীওভগডভ চন্য বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ও) ফন্ত্রডাম লগঢ বফযগদ এাং বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ তবমভ শক্ষগে াংবিষ্ট রুগঝ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ যবক্তকঢ
ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ বলগগ প্রগত াগণথভ বভড।
ক্রবফও
দাং

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪

বফযদ

াগষ্ট্রবমা, ওযাদভা
ালভাাআদ, ফাদাফা
শমবচাফ, ব্রামস্
পূঝাদ, বণম্পু
ব্রুদাাআ, ন্দভগভী শকাদ
ওাদাটা, াঝাা
ঘীদ, শাআবচাং
ঘীদ, লাংওাং
বফযভ, ওাগভা
িান্ফ, ধযাবভ
চাফথাবদ, াবমথদ
পাভঢ, াঅকভঢমা
পাভঢ, শওামওাঢা
পাভঢ, দা বতেী
াআগন্দাগদবযা, চাওাঢথা
াআভাদ, শঢলভাদ
াআভাও, াকতাত
াআঝামী, শভাফ
চাধাদ, শঝাবও
চটথাদ, াঅম্মাদ
শওবদা, দাাআভাব
শওাবভা, বাঈম
র্কগঢ
বমবা, বেধমী
ফামগবযা, র্কামামাফধুভ
ফামিীধ, ফাগম
ফভগক্কা, ভাাঢ
ফাাদফাভ, বঝুগ
ফাাদফাভ, াআােুদ
শদধাম, ওাঞফুন্টু
শদতাভমযান্ট, বত শলক
ফাদ, ফাোঝ
ধাবওস্তাদ, াআমাফাাত
ধাবওস্তাদ, ওভাবঘ

ফন্ত্রডাম লগঢ বফযদ (ফাবওথদ টমাভ)
১ফ
২
৩
৪ণথ
শেডী
শেডী
শেডী
শেডী
৬০০০
৫০০০
৫০০০
৪০০০
৪৫০০
৬৫০০
৫৫০০
৫০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৩০০০
৩৫০০
৪৫০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৬০০০
৬০০০
৫৫০০
৬৫০০
৫৫০০
৪৫০০
৬০০০
৫০০০
৪০০০
৬০০০
৩৫০০
৪৬০০
৪৫০০
৬০০০
৫০০০
৪৫০০
৪৫০০

৩৬০০
৩০০০
৩০০০
২৪০০
২৭০০
৩৯০০
৩৩০০
৩০০০
৩৬০০
৩৬০০
৩৬০০
১৮০০
২১০০
২৭০০
৩০০০
৩০০০
৩০০০
৩৬০০
৩৬০০
৩৩০০
৩৯০০
৩৩০০
২৭০০
৩৬০০
৩০০০
২৪০০
৩৬০০
২১০০
২৭৬০
২৭০০
৩৬০০
৩০০০
২৭০০
২৭০০

২৭০০
২২৫০
২২৫০
১৮০০
২০২৫
২৯২৫
২৪৭৫
২২৫০
২৭০০
২৭০০
২৭০০
১৩৫০
১৫৭৫
২০২৫
২২৫০
২২৫০
২২৫০
২৭০০
২৭০০
২৪৭৫
২৯২৫
২৪৭৫
২০২৫
২৭০০
২২৫০
১৮০০
২৭০০
১৫৭৫
২০৭০
২০২৫
২৭০০
২২৫০
২০২৫
২০২৫

২১০০
১৭৫০
১৭৫০
১৪০০
১৫৭৫
২২৭৫
১৯২৫
১৭৫০
২১০০
২১০০
২১০০
১০৫০
১২২৫
১৫৭৫
১৭৫০
১৭৫০
১৭৫০
২১০০
২১০০
১৯২৫
২২৭৫
১৯২৫
১৫৭৫
২১০০
১৭৫০
১৪০০
২১০০
১২২৫
১৬১০
১৫৭৫
২১০০
১৭৫০
১৫৭৫
১৫৭৫

বফযদ লগঢ ফন্ত্রডাম (ফাবওথদ টমাভ)
১ফ শেডী ২ শেডী ৩ শেডী ৪ণথ শেডী
(ধবভাভ
যবঢঢ)

৮০০০
৬০০০
৮৩০০
৫০০০
৬৪০০
১৩৫০০
৭৮০০
৫৫০০
৭৫০০
৮৬০০
৮৬০০
৩০০০
৩৫০০
৬০০০
৭৫০০
৫৫০০
৫৫০০
৮৬০০
৭৫০০
৪৮০০
১২৫০০
৭২০০
৪০০০
৭৫০০
৬৪০০
৫৫০০
৮০০০
৩৭০০
৫০০০
৫৫০০
৮৩০০
৬৭০০
৫৫০০
৫৫০০
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৪৮০০
৩৬০০
৪৯৮০
৩০০০
৩৮৪০
৮১০০
৪৬৮০
৩৩০০
৪৫০০
৫১৬০
৫১৬০
১৮০০
২১০০
৩৬০০
৪৫০০
৩৩০০
৩৩০০
৫১৬০
৪৫০০
২৮৮০
৭৫০০
৪৩২০
২৪০০
৪৫০০
৩৮৪০
৩৩০০
৪৮০০
২২২০
৩০০০
৩৩০০
৪৯৮০
৪০২০
৩৩০০
৩৩০০

৩৬০০
২৭০০
৩৭৩৫
২২৫০
২৮৮০
৬০৭৫
৩৫১০
২৪৭৫
৩৩৭৫
৩৮৭০
৩৮৭০
১৩৫০
১৫৭৫
২৭০০
৩৩৭৫
২৪৭৫
২৪৭৫
৩৮৭০
৩৩৭৫
২১৬০
৫৬২৫
৩২৪০
১৮০০
৩৩৭৫
২৮৮০
২৪৭৫
৩৬০০
১৬৬৫
২২৫০
২৪৭৫
৩৭৩৫
৩০১৫
২৪৭৫
২৪৭৫

২৮০০
২১০০
২৯০৫
১৭৫০
২২৪০
৪৭২৫
২৭৩০
১৯২৫
২৬২৫
৩০১০
৩০১০
১০৫০
১২২৫
২১০০
২৬২৫
১৯২৫
১৯২৫
৩০১০
২৬২৫
১৬৮০
৪৩৭৫
২৫২০
১৪০০
২৬২৫
২২৪০
১৯২৫
২৮০০
১২৯৫
১৭৫০
১৯২৫
২৯০৫
২৩৪৫
১৯২৫
১৯২৫
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ক্রবফও
দাং

৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭

বফযদ

বনবমধাাআদ, ফযাবদমা
ওাঢাভ, শতালা
ভাবযা, ফগো
শৌবতাঅভ, শচিা
শৌবতাঅভ, বভাত
বোধুভ
তবক্ষড াঅবিওা, বপ্রগঝাবভা
শস্পদ, ফাবদ্রত
েীমাংওা, ওমম্বা
সুাআগটদ, স্টওলাফ
সুাআচাভমযান্ট, শচদপা
ণাাআমযান্ট, যাাংওও
ঢুভে, াঅাংওাভা
াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ,াঅুথাী
াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ,রৃাাআ
বুক্তভাচয, াবফথাংলাফ
বুক্তভাচয, মন্টদ
বুক্তভাচয, ফযাদঘষ্টাভ
বুক্তভাষ্ট্র, াবযাংঝদ
বুক্তভাষ্ট্র, বদাঈ াআওথ
বুক্তভাষ্ট্র, মস্ এগঞ্জমস্
াঈচগবওস্তাদ, ঢাঔন্দ
বপগঢদাফ, হ্যাদ

ফন্ত্রডাম লগঢ বফযদ (ফাবওথদ টমাভ)
১ফ
২
৩
৪ণথ
শেডী
শেডী
শেডী
শেডী
৫০০০
৫০০০
৭৫০০
৫১০০
৫১০০
৪০০০
৬৫০০
৬০০০
৪০০০
৬৫০০
৬৫০০
৫০০০
৬০০০
৫০০০
৫০০০
৬৫০০
৬৫০০
৬৫০০
৭৫০০
৭৫০০
৭৫০০
৭৫০০
৫০০০

৩০০০
৩০০০
৪৫০০
৩০৬০
৩০৬০
২৪০০
৩৯০০
৩৬০০
২৪০০
৩৯০০
৩৯০০
৩০০০
৩৬০০
৩০০০
৩০০০
৩৯০০
৩৯০০
৩৯০০
৪৫০০
৪৫০০
৪৫০০
৪৫০০
৩০০০

২২৫০
২২৫০
৩৩৭৫
২২৯৫
২২৯৫
১৮০০
২৯২৫
২৭০০
১৮০০
২৯২৫
২৯২৫
২২৫০
২৭০০
২২৫০
২২৫০
২৯২৫
২৯২৫
২৯২৫
৩৩৭৫
৩৩৭৫
৩৩৭৫
৩৩৭৫
২২৫০

১৭৫০
১৭৫০
২৬২৫
১৭৮৫
১৭৮৫
১৪০০
২২৭৫
২১০০
১৪০০
২২৭৫
২২৭৫
১৭৫০
২১০০
১৭৫০
১৭৫০
২২৭৫
২২৭৫
২২৭৫
২৬২৫
২৬২৫
২৬২৫
২৬২৫
১৭৫০

বফযদ লগঢ ফন্ত্রডাম (ফাবওথদ টমাভ)
১ফ শেডী ২ শেডী ৩ শেডী ৪ণথ শেডী
(ধবভাভ
যবঢঢ)

৭০০০
৬০০০
১৪৫০০
৭০০০
৭০০০
৬০০০
৮৮০০
৮৬০০
৫০০০
৮৫০০
৮৫০০
৫৫০০
৮০০০
৬৫০০
৬৫০০
৯৫০০
৯৫০০
৯৫০০
১২৮০০
১২৮০০
১২৮০০
১৪৫০০
৫৫০০

৪২০০
৩৬০০
৮৭০০
৪২০০
৪২০০
৩৬০০
৫২৮০
৫১৬০
৩০০০
৫১০০
৫১০০
৩৩০০
৪৮০০
৩৯০০
৩৯০০
৫৭০০
৫৭০০
৫৭০০
৭৬৮০
৭৬৮০
৭৬৮০
৮৭০০
৩৩০০

৩১৫০
২৭০০
৬৫২৫
৩১৫০
৩১৫০
২৭০০
৩৯৬০
৩৮৭০
২২৫০
৩৮২৫
৩৮২৫
২৪৭৫
৩৬০০
২৯২৫
২৯২৫
৪২৭৫
৪২৭৫
৪২৭৫
৫৭৬০
৫৭৬০
৫৭৬০
৬৫২৫
২৪৭৫

২৪৫০
২১০০
৫০৭৫
২৪৫০
২৪৫০
২১০০
৩০৮০
৩০১০
১৭৫০
২৯৭৫
২৯৭৫
১৯২৫
২৮০০
২২৭৫
২২৭৫
৩৩২৫
৩৩২৫
৩৩২৫
৪৪৮০
৪৪৮০
৪৪৮০
৫০৭৫
১৯২৫

ঔ) বফযদ লগঢ বফযগদ তবমচবদঢ ওাভগড ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলগদভ ঔভঘ বদথথাভগডভ
চন্য শপৌকবমও াস্থাগদভ বপবত্তগঢ বফযদফূগলভ রেধ বপবত্তও বপাচদ
রেধ
১

২
৩
৪
৫

৬

৭

বফযদ
বফযভ
ফভগক্কা
বমবা
শওবদা
তবক্ষড াঅবিওা
শগদকাম
শৌবতাঅভ
র্কগঢ
ালভাাআদ
ওাঢাভ
াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ
ফাদ
াআভাদ
াআভাও
চটথাদ
ঢুভে
পাভঢ
ধাবওস্তাদ
শদধাম
পূঝাদ

রেধ
৮
৯
১০

১১

১২

বফযদ
েীমাংওা
ফামিীধ
াঅনকাবদস্তাদ
াঈচগবওস্তাদ
ভাবযা
াআাঈগক্রদ
শভাফাবদা
ঘীদ
বনবমধাাআদ
াআগন্দাগদবযা
তবক্ষড শওাবভা
চাধাদ
াগষ্ট্রবমা
ব্রুদাাআ
ফামগবযা
বোধুভ
বপগঢদাফ
ণাাআমযান্ট
ফাাদফাভ

রেধ
১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

বফযদ
শমবচাফ
িান্ফ
াআঝাবম
শদতাভমযান্ট
সুাআচাভমযান্ট
শস্পদ
চাফথাবদ
শধামান্ট
বুক্তভাচয
সুাআগটদ
শটদফাওথ
দভগ
বুক্তভাষ্ট্র
ওযাদাটা
শফবক্সগওা
ব্রাবচম
াঅগচথবন্ঝদা

শদাঝ-০১: রেধ ৪ এাং রেধ ১৭ শঢ ান্তপুথক্ত শতগয ঢথফাগদ াাংমাগতগযভ শওাদ বফযদ শদাআ বওন্তু ধূগথ বঙম
এাং পবষ্যগঢ বফযদ শঔামাভ োদা াঅগঙ, ঢাাআ এ রেধ রৃ‟বঝ ভাঔা লগগঙ।
ক) াঈধগভভ (ঔ) ানুগেগত বডথঢ বপাচদ ানুবাী বফযদ লগঢ বফযগদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমচবদঢ ওাভগড
যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ বলগগ প্রগত াগণথভ বভড।
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১)
এও রেগধভ শব শওাদ বফযদ লগঢ
ান্য রেগধভ শব শওাদ বফযগদ
ধভস্পভ তবমভ শক্ষগে
রেধ ১-২
রেধ ১-৩
রেধ ১-৫
রেধ ১-৬
রেধ ১-৭
রেধ ১-৮
রেধ ১-৯
রেধ ১-১০
রেধ ১-১১
রেধ ১-১২
রেধ ১-১৩
রেধ ১-১৪
রেধ ১-১৫
রেধ ১-১৬
রেধ ২-৩
রেধ ২-৫
রেধ ২-৬
রেধ ২-৭
রেধ ২-৮
রেধ ২-৯
রেধ ২-১০
রেধ ২-১১
রেধ ২-১২
রেধ ২-১৩
রেধ ২-১৪
রেধ ২-১৫
রেধ ২-১৬
রেধ ৩-৫
রেধ ৩-৬
রেধ ৩-৭
রেধ ৩-৮
রেধ ৩-৯
রেধ ৩-১০
রেধ ৩-১১
রেধ ৩-১২
রেধ ৩-১৩
রেধ ৩-১৪
রেধ ৩-১৫
রেধ ৩-১৬
রেধ ৫-৬
রেধ ৫-৭
রেধ ৫-৮
রেধ ৫-৯
রেধ ৫-১০
রেধ ৫-১১
রেধ ৫-১২
রেধ ৫-১৩
রেধ ৫-১৪
রেধ ৫-১৫
রেধ ৫-১৬
রেধ ৬-৭
রেধ ৬-৮
রেধ ৬-৯
রেধ ৬-১০

১ফ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

২ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

৩ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

৭০০০
৭৫০০
৭০০০
৮০০০
৮৫০০
৮৫০০
১৪৫০০
১৪৫০০
১০৫০০
৯৫০০
৭৫০০
৭৭০০
৭৭০০
১২৫০০
৭৫০০
৬০০০
৭৫০০
১০৫০০
১০০০০
১২৫০০
১২৫০০
১০৫০০
৯৫০০
৭৫০০
৭৭০০
৭৭০০
১২৫০০
৬৫০০
৭৫০০
১০০০০
৯৫০০
১৩৫০০
১৩৫০০
১২৫০০
১০০০০
৮০০০
৮৩০০
৮৩০০
১২৫০০
৭৫০০
৮০০০
৫৫০০
১১৫০০
১৪৫০০
১০০০০
৮৫০০
৯০০০
৯০০০
৯০০০
১২৭০০
৭৫০০
৭০০০
৭৫০০
৯৫০০

৪২০০
৪৫০০
৪২০০
৪৮০০
৫১০০
৫১০০
৮৭০০
৮৭০০
৬৩০০
৫৭০০
৪৫০০
৪৬২০
৪৬২০
৭৫০০
৪৫০০
৩৬০০
৪৫০০
৬৩০০
৬০০০
৭৫০০
৭৫০০
৬৩০০
৫৭০০
৪৫০০
৪৬২০
৪৬২০
৭৫০০
৩৯০০
৪৫০০
৬০০০
৫৭০০
৮১০০
৮১০০
৭৫০০
৬০০০
৪৮০০
৪৯৮০
৪৯৮০
৭৫০০
৪৫০০
৪৮০০
৩৩০০
৬৯০০
৮৭০০
৬০০০
৫১০০
৫৪০০
৫৪০০
৫৪০০
৭৬২০
৪৫০০
৪২০০
৪৫০০
৫৭০০

৩১৫০
৩৩৭৫
৩১৫০
৩৬০০
৩৮২৫
৩৮২৫
৬৫২৫
৬৫২৫
৪৭২৫
৪২৭৫
৩৩৭৫
৩৪৬৫
৩৪৬৫
৫৬২৫
৩৩৭৫
২৭০০
৩৩৭৫
৪৭২৫
৪৫০০
৫৬২৫
৫৬২৫
৪৭২৫
৪২৭৫
৩৩৭৫
৩৪৬৫
৩৪৬৫
৫৬২৫
২৯২৫
৩৩৭৫
৪৫০০
৪২৭৫
৬০৭৫
৬০৭৫
৫৬২৫
৪৫০০
৩৬০০
৩৭৩৫
৩৭৩৫
৫৬২৫
৩৩৭৫
৩৬০০
২৪৭৫
৫১৭৫
৬৫২৫
৪৫০০
৩৮২৫
৪০৫০
৪০৫০
৪০৫০
৫৭১৫
৩৩৭৫
৩১৫০
৩৩৭৫
৪২৭৫

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

৪ণথ শেডী
(ধবভাভ যঢীঢ)
(ফাবওথদ টমাভ)
২৪৫০
২৬২৫
২৪৫০
২৮০০
২৯৭৫
২৯৭৫
৫০৭৫
৫০৭৫
৩৬৭৫
৩৩২৫
২৬২৫
২৬৯৫
২৬৯৫
৪৩৭৫
২৬২৫
২১০০
২৬২৫
৩৬৭৫
৩৫০০
৪৩৭৫
৪৩৭৫
৩৬৭৫
৩৩২৫
২৬২৫
২৬৯৫
২৬৯৫
৪৩৭৫
২২৭৫
২৬২৫
৩৫০০
৩৩২৫
৪৭২৫
৪৭২৫
৪৩৭৫
৩৫০০
২৮০০
২৯০৫
২৯০৫
৪৩৭৫
২৬২৫
২৮০০
১৯২৫
৪০২৫
৫০৭৫
৩৫০০
২৯৭৫
৩১৫০
৩১৫০
৩১৫০
৪৪৪৫
২৬২৫
২৪৫০
২৬২৫
৩৩২৫
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এও রেগধভ শব শওাদ বফযদ লগঢ
ান্য রেগধভ শব শওাদ বফযগদ
ধভস্পভ তবমভ শক্ষগে
রেধ ৬-১১
রেধ ৬-১২
রেধ ৬-১৩
রেধ ৬-১৪
রেধ ৬-১৫
রেধ ৬-১৬
রেধ ৭-৮
রেধ ৭-৯
রেধ ৭-১০
রেধ ৭-১১
রেধ ৭-১২
রেধ ৭-১৩
রেধ ৭-১৪
রেধ ৭-১৫
রেধ ৭-১৬
রেধ ৮-৯
রেধ ৮-১০
রেধ ৮-১১
রেধ ৮-১২
রেধ ৮-১৩
রেধ ৮-১৪
রেধ ৮-১৫
রেধ ৮-১৬
রেধ ৯-১০
রেধ ৯-১১
রেধ ৯-১২
রেধ ৯-১৩
রেধ ৯-১৪
রেধ ৯-১৫
রেধ ৯-১৬
রেধ ১০-১১
রেধ ১০-১২
রেধ ১০-১৩
রেধ ১০-১৪
রেধ ১০-১৫
রেধ ১০-১৬
রেধ ১১-১২
রেধ ১১-১৩
রেধ ১১-১৪
রেধ ১১-১৫
রেধ ১১-১৬
রেধ ১২-১৩
রেধ ১২-১৪
রেধ ১২-১৫
রেধ ১২-১৬
রেধ ১৩-১৪
রেধ ১৩-১৫
রেধ ১৩-১৬
রেধ ১৪-১৫
রেধ ১৪-১৬
রেধ ১৫-১৬

১ফ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

২ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

৩ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

১০০০০
৮৫০০
৯০০০
৯০০০
৯৫০০
১২৫০০
৫৫০০
৮৫০০
৯০০০
৮৫০০
৬৫০০
৬৫০০
৬৫০০
৯০০০
১২৫০০
৮০০০
৯০০০
৭০০০
৬৫০০
৭০০০
৭০০০
৮৫০০
১২৫০০
৯৫০০
৯৫০০
৮৫০০
৮০০০
৮৫০০
৯০০০
১৩০০০
১০০০০
১২৫০০
৭৫০০
৮০০০
৯০০০
১৩০০০
৬৫০০
৯৫০০
১০০০০
১০০০০
৮৫০০
৮৫০০
৮৫০০
৯০০০
৯০০০
৬০০০
৬৫০০
৮৫০০
৬৫০০
৮৫০০
৮৫০০

৬০০০
৫১০০
৫৪০০
৫৪০০
৫৭০০
৭৫০০
৩৩০০
৫১০০
৫৪০০
৫১০০
৩৯০০
৩৯০০
৩৯০০
৫৪০০
৭৫০০
৪৮০০
৫৪০০
৪২০০
৩৯০০
৪২০০
৪২০০
৫১০০
৭৫০০
৫৭০০
৫৭০০
৫১০০
৪৮০০
৫১০০
৫৪০০
৭৮০০
৬০০০
৭৫০০
৪৫০০
৪৮০০
৫৪০০
৭৮০০
৩৯০০
৫৭০০
৬০০০
৬০০০
৫১০০
৫১০০
৫১০০
৫৪০০
৫৪০০
৩৬০০
৩৯০০
৫১০০
৩৯০০
৫১০০
৫১০০

৪৫০০
৩৮২৫
৪০৫০
৪০৫০
৪২৭৫
৫৬২৫
২৪৭৫
৩৮২৫
৪০৫০
৩৮২৫
২৯২৫
২৯২৫
২৯২৫
৪০৫০
৫৬২৫
৩৬০০
৪০৫০
৩১৫০
২৯২৫
৩১৫০
৩১৫০
৩৮২৫
৫৬২৫
৪২৭৫
৪২৭৫
৩৮২৫
৩৬০০
৩৮২৫
৪০৫০
৫৮৫০
৪৫০০
৫৬২৫
৩৩৭৫
৩৬০০
৪০৫০
৫৮৫০
২৯২৫
৪২৭৫
৪৫০০
৪৫০০
৩৮২৫
৩৮২৫
৩৮২৫
৪০৫০
৪০৫০
২৭০০
২৯২৫
৩৮২৫
২৯২৫
৩৮২৫
৩৮২৫

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

৪ণথ শেডী
(ধবভাভ যঢীঢ)
(ফাবওথদ টমাভ)
৩৫০০
২৯৭৫
৩১৫০
৩১৫০
৩৩২৫
৪৩৭৫
১৯২৫
২৯৭৫
৩১৫০
২৯৭৫
২২৭৫
২২৭৫
২২৭৫
৩১৫০
৪৩৭৫
২৮০০
৩১৫০
২৪৫০
২২৭৫
২৪৫০
২৪৫০
২৯৭৫
৪৩৭৫
৩৩২৫
৩৩২৫
২৯৭৫
২৮০০
২৯৭৫
৩১৫০
৪৫৫০
৩৫০০
৪৩৭৫
২৬২৫
২৮০০
৩১৫০
৪৫৫০
২২৭৫
৩৩২৫
৩৫০০
৩৫০০
২৯৭৫
২৯৭৫
২৯৭৫
৩১৫০
৩১৫০
২১০০
২২৭৫
২৯৭৫
২২৭৫
২৯৭৫
২৯৭৫
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২)
এওাআ রেগধভ ববপন্প
শতগয াবস্থঢ বফযগদ
ধভস্পভ তবমভ শক্ষগে
রেধ ১
রেধ ২
রেধ ৩
রেধ ৫
রেধ ৬
রেধ ৭
রেধ ৮
রেধ ৯
রেধ ১০
রেধ ১১
রেধ ১২
রেধ ১৩
রেধ ১৪
রেধ ১৫
রেধ ১৬

১ফ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

২ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

৩ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

৬৫০০
প্রবাচয দ
প্রবাচয দ
৬৫০০
৬৫০০
৭০০০
৫৫০০
৬০০০
৬৫০০
৭০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৮৫০০

৩৯০০

২৯২৫

৪ণথ শেডী
(ধবভাভ যঢীঢ) (ফাবওথদ
টমাভ)
২২৭৫

৩৯০০
৩৯০০
৪২০০
৩৩০০
৩৬০০
৩৯০০
৪২০০
৩৬০০
৩৬০০
৩৬০০
৩৬০০
৫১০০

২৯২৫
২৯২৫
৩১৫০
২৪৭৫
২৭০০
২৯২৫
৩১৫০
২৭০০
২৭০০
২৭০০
২৭০০
৩৮২৫

২২৭৫
২২৭৫
২৪৫০
১৯২৫
২১০০
২২৭৫
২৪৫০
২১০০
২১০০
২১০০
২১০০
২৯৭৫

১ফ শেডী
(ফাবওথদ টমাভ)

২ শেডী (ফাবওথদ
টমাভ)

৩ শেডী (ফাবওথদ
টমাভ)

৪৫০০
৪৫০০
৪৫০০
৪৫০০
৪৫০০
৪৫০০
৪৫০০
৪৫০০

২৭০০
২৭০০
২৭০০
২৭০০
২৭০০
২৭০০
২৭০০
২৭০০

২০২৫
২০২৫
২০২৫
২০২৫
২০২৫
২০২৫
২০২৫
২০২৫

৪ণথ শেডী
(ধবভাভ যঢীঢ) (ফাবওথদ
টমাভ)
১৫৭৫
১৫৭৫
১৫৭৫
১৫৭৫
১৫৭৫
১৫৭৫
১৫৭৫
১৫৭৫

৩)
এওাআ শতগয াবস্থঢ
ববপন্প বফযগদ ধভস্পভ
তবমভ শক্ষগে
ঘীদ
পাভঢ
শৌবতাঅভ
ফাাদফাভ
ধাবওস্তাদ
াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ
বুক্তভাচয
বুক্তভাষ্ট্র

শদাঝ: এওাআ রেগধভ ববপন্প শতগযভ ফগথয াবস্থঢ বফযদফূগলভ ফগথয এাং এওাআ শতগয াবস্থঢ ববপন্প বফযগদভ ফগথয
তবমভ খঝদা ঔুাআ বভম। ঢগ শক্ষেবগযগর শওাদ ওাভগড এ থভগদভ তবমভ খঝদা খঝগম ধবভলদ ঔভঘ বদথথাভগড
বাগঢ শওাদরূধ াসুবথাভ ৃবষ্ট দা ল ঢা বগঘদা শভগঔ ধবভলদ ঔভঘ বদথথাভড ওভা লগগঙ।
বথাদামীাঃ
ও) াঈধগভাক্তপাগ বদথথাভডওৃঢ  প্রগত যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ াবগ্রফ ফঞ্জুভী বলগগ বগবঘঢ লগ
এাং ঢা এ বরগ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ভওাবভ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। প্রগাচদগাগথ
প্রবঢ বঢদ ঙভ ান্তভ াণথ বপাগক বুগ্ম-বঘ ধবথাগ াঅন্তাঃফন্ত্রডাম দঞগওভ ফাথযগফ োয ফুদ্রাস্ফীবঢ 
াঅনুরবেও ওম বতও ধবথাগমাঘদা ওগভ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদক্রগফ যঢওভা লাগভভ বপবত্তগঢ ৃবদ্ধ ওগভ
ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ ধুদাঃবদথথাভড ওভা বাগ। াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদথথাবভঢ ফীফাভ ফগথয দঞও
ানুিাগদ বমম্ব খঝগম বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদক্রগফ গথাচ্চ ১০% লাগভ ৃবদ্ধ শবাক ওগভ ধবভলড ঔভঘ
ধুদাঃবদথথাভড ওভা বাগ। াঢাঃধভ াঅন্তাঃফন্ত্রডাম দঞগওভ ফাথযগফ ধুদাঃবদথথাভডওৃঢ ধবভলদ ঔভগঘভ লাভ
ানুবাী াঈক্ত বথথঢ ধবভলদ ঔভঘ ফন্ব ওভগঢ লগ।
ঔ) ববত এফদ শওাদ শতগয াাংমাগতয ভওাভ শওাদ দঢুদ বফযদ স্থাধদ ওগভদ বা ঢথফাগদ প্রতত্ত রেগধভ ান্তপুথক্ত
দ শ শক্ষগে ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম াণথ বপাগকভ ম্মবঢক্রগফ াঈক্ত শতযগও শপৌকবমও াস্থাগদভ বপবত্তগঢ এওবঝ
রেগধভ ান্তপুথক্ত ওগভ বফযদ শঔামাভ প্রাক্কাগম ধবভলদ ঔভঘ বদথথাভড ওভগ।
ক) াঅওবস্ভও শওাদ ধবভঢথগদভ নগম শওাদ শতগয াবস্থঢ বফযগদভ চন্য বদথথাভডওৃঢ  বস্থভীওৃঢ ফামাফাম
ধবভলদ ঔভঘ াপ্রঢুম প্রঢীফাদ লগম শগক্ষগে ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম াণথ বপাগকভ ম্মবঢক্রগফ এ বরগ
প্রগাচদী যস্থা গ্রলড ওভগ।
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খ) যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলগদভ চন্য প্রতত্ত ঔভঘ ফন্বওাগম াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও এ ফগফথ প্রঢযদ
বতগঢ লগ শব, বঢবদ াংবিষ্ট রুগঝ তবমচবদঢ ভ্রফড ওগভগঙদ। ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে তবমওৃঢ ওফথলগম ঢাাঁভ
াযবলঢ াউর্ধ্থঢদ ওফথওঢথা এাং ওফথওঢথাকগডভ শক্ষগে ওফথওঢথা বদগচাআ এ প্রঢযদ বতগদ।
গ) াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড তবমভ াঅগতযল াঅগতদধে তাবঔমধূথও ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ াঈগত্তামদ
ওভগঢ ধাভগদ। ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ ফন্বগভ াঅগতদধগেভ াগণ তবমভ াঅগতয, াংবিষ্ট ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীগও ঢাাঁভ তবমওৃঢ ওফথলগম শবাকতাদওাম বদবফঢওভগডভ াবন াঅগতয এাং ফামাফাম ধবভলদ
ঔভগঘভ ফঞ্জুভী াঅগতয তাবঔম ওভগঢ লগ। তবমভ াঅগতয  তবমওৃঢ ওফথলগম শবাকতাদওাম
বদবফঢওভগডভ াবন াঅগতয তাবঔম ওভগমাআ ঢা াংবিষ্ট রুগঝ ভ্রফগডভ প্রঢযদধে বলগগ এাং যবক্তকঢ
ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ বলগগ কৃলীঢ াবগ্রফ ফজ্ঞুভী ঘূড়ান্তপাগ ফন্ব ওভা লগগঙ গম কডয লগ।
ঘ) এ বরগ াঅগতয চাবভভ ধভ শণগও ৮০% ফচূভী প্রতাগদভ বতযফাদ বথাদ ভবলঢ লগ এাং এঢদাংক্রান্ত
াংবিষ্ট ববথ-বথাদ াংগযাথদ ওভগঢ লগ। াবঢবভক্ত যস্থা বলগগ ফামাফাম ধবভলগদভ চন্য প্রওৃঢ ঔভঘ
প্রতাগদভ বতযফাদ বথাদ মৎ ণাওগ।
ঙ) বাঢী াঅনুিাবদওঢাবত প্রবঢধামদধূথও এ বরগ ভওাবভ াঅগতয ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম শণগও চাবভ ওগভ াণথ
বপাক শণগও ধৃিাঙ্কদ ওগভ বদগঢ লগ।
ভাবচা শকফ এদবটব
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)
বঘ,
ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম,
ঠাওা।
দাং-াফ/াব/ববথ-৫/ধফ/ববথ-২৬/৯৯/১১৪/(১-৬)

ঢাবভঔ:

০৬-০৫-১৪১৪ াাং
২১-০৮-২০০৭ বরাঃ

ানুবমবধ ত াকবঢ  ওাবথাগণথ১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

ফলাবলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
বলা ফলাবদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
ফলাধবভঘামও, বফযদ াবটঝ াবথতিভ, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
াণথ বঘ ফগলাতগভ এওান্ত বঘ, াণথ বপাক।
াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম।
শফাাঃ চামাম াঈবিদ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-২)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য- বদন্ত্রড, যাঔা- ৭
দাং- াফ/াব/যবদ- ৭/ভ্রফড দীবঢফামা- ১/াাংয- ১/২০০৮/৬

ঢাবভঔাঃ ০১/০২/২০০৯ বরাঃ

বর:

াাংমাগতয লাাআওবফযদ, ওযাদগভাভ ভ্রফড পাঢা/ দতবদও পাঢাভ রেধ ধবভঢথদ প্রগে।

ূে:

দাং- এবট- বএন্টাআব- ৮১৭১/ এনএ, াআএ, াআবটএ/ ২০০৭/ ৮৭, ঢাাং- ১৫ াগটাভ ২০০৮।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয লাাআওবফযদ, ওযাদগভাভ ভ্রফড পাঢা/ দতবদও পাঢাভ শক্ষগে ২দাং রেধ
লগঢ ১দাং রেগধ ান্তপুথবক্তওভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
সুগমঔা ভাদী সু
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬৯৯৫১
বঘ
ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
শগুদাবকঘা, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-২
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭২.০১৮.১৯.০০.০১৩.২০১০-৯৪

ঢাবভঔ: ১২ চুমাাআ ২০১১

বর:

ফন্ত্রডাম শণগও বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগল, বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ এাং বফযগদ তবমচবদঢ ওাভগড
ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ববপন্প রুগঝ যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ (রেধ বপবত্তও ববপন্প রুগঝভ চন্য)
বদথথাভড প্রগে।

ূে:

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭৩/রুম/২০০৬/৩০৮, ঢাবভঔ: ১২.০৬.২০১১ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর ূগেভ ভাগঢ ান্তথঢীওামীদ যস্থা বলগগ ১ শফ ২০১১ বরাঃ ঢাবভঔ লগঢ ফন্ত্রডাম শণগও বগতযস্থ
াাংমাগতয বফযদফূগল, বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ এাং বফযগদ তবমচবদঢ ওাভগড ওফথওঢথা -ওফথঘাভীগতভ ববপন্প রুগঝ
যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ/পাড়া ১০% ৃবদ্ধগঢ বদগতথযগক্রফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম।
০২। াাংমাগতয বযবধাং ওগধথাগভযগদভ ফুদ্রধগণ াঅন্তচথাবঢও রুগঝ যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ াত বতযফাদ
ঔভঘ/পাড়াভ াঈধভ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম এভ সুধাবভযল ধবভলদ পাড়া ৃবদ্ধভ বরগ এওবঝ
স্বাংম্পূডথ প্রস্তা শপ্রভগডভ চন্য বদগতথযক্রগফ ানুগভাথ ওভা ল‟ম।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৯৫৬১১৩১
বঘ
ধভাভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
শগুদাবকঘা, ঠাওা
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োবন্ত  বগদাতদ পাঢা
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
REGULATION WING
SECTION-II

NOTIFICATION
S.R.O.No.61.L/79-MF/R-II/L-1/78-71

Dated: 17-3-1979

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 133 of the Constitution of the People‟s
Republic of Bangladesh, and in supersession of all other rules, orders and notifications made or issued
in this behalf, the President is pleased to make the following rules, namely:The Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979.
1.

1) These rules may be called the Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979.
2) They shall come into force on the 1st day of July, 1979.

2.

For the purposes of these rulesa)

„Government‟ means the Government of the People‟s Republic of Bangladesh;

b) „Leave‟ means leave on average pay or earned leave as admissible under the existing rules
taken for the purpose of rest and recreation for a period of not less than one month;
Provided that in the case of employees of the vacation department, long vacation of not less
than one month‟s duration shall be treated as leave for the purpose of these rules;
c) „pay‟ means the pay admissible to a Government servant under the Services (Grades Pay and
Allowances) Order, 1977;
d) „recreation allowance‟ means the allowance admissible under these rules;
e) „service‟ means the continuous Government service rendered under the Government by a
Government servant to whom these rules apply.
3.

These rules shall apply to all non-gagetted Government servants other than those employed in
work-charged establishment or paid from the contingency fund or appointed on contract.

4.

A Government servant to whom these rules apply shall be granted a recreation allowance equal to
one month‟s pay once in every three years if he takes leave for rest and recreation: Provided that a)

a Government servant who has completed three years or more of service on the 1st day of
July, 1979, shall be entitled to the recreation allowance with effect from the date on which
these rules come into force;

b) a Government servant who has not yet completed three years‟ service, or who may appointed
after the 1st day of July, 1979, shall be entitled to the recreation allowance on completion of
three years‟ service.
5.

The recreation allowance shall be granted in addition to the leave salary as admissible under the
rules.

6.

A government servant who cannot be granted leave in the exigencies of public service and cannot
thereby avail of the recreation allowance at the time he applied for the leave, he shall be granted
such allowance when he goes on leave, but in his case the next payment of the recreation
allowance shall be due after an interval of three years from the date on which he had applied for
the leave.

7.

The power of interpreting these rules is reserved to the Government in the Finance Division of the
Ministry of Finance.
By Order of the President,

Md. Sayeedur Rahman
Deputy Secretary
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No.MF/R-II/L-1/78-71(1000)

Dated: 17-3-1979

Copy forwarded for information and necessary action to .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27.

Ministry Secretary to the President.
Private Secretary to the President, Bangladesh, Dacca.
All Private Secretariates to the Ministries/ state Ministers.
All Secretatires to the Govt. of Bangladesh.
All Addl. Secretaries to the Govt. of Bangladesh.
All Joint Secretaries/Financial Advisers to the Govt. of Bangladesh.
All Deputy Secretaries/Deputy Financial Advisers to the Govt. of Bangladesh.
All Ministers/Divisions (Section-Wise).
All Officers of the Ministry of Finance.
Controller and Auditor General.
Accountant General (Civil)/ Accountant General (Military).
Accountant General (Works and WAPDA).
Accountant General, P.T.&T.
Accountant General, Bangladesh Railways.
AddL Accountant General, Ministry of Foreign Affairs.
Chairman, National Board of Revenue.
All Heads ofthe Departments.
All Divisional Commissioners.
All Heads of the Directorates.
All Deputy Commissioners.
All Sub-Divisional Officers.
All Treasury Officers.
Registrar, Supreme Court.
Registrar, High Court.
Bangladesh Public Service Commission.
Principal Information Officer, Ministry of Information and Broadcasting.
O.S.D., Bangladesh Govt. Press.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division

NOTIFICATION
No.MF(ID)III/R-17/79/698

Dated: Dacca the 4th July, 1979

In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Reorganization Conditions) Act,
1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following further amendment in the
Services (Grades, Pay and Allowances) Order 1977, namely: In the aforesaid Order, in paragraph 11, after clause (b) the following new clause shall be inserted,
namely:„(bb) Recreation allowance granted under the Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rule,
1979.
By Order of the President,

A.F.M. EHASANUL KABIR
Secretary.
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রবথাদ াঈাআাং
যাঔা- ২
দাং-এফ,এন(াঅভ-২)এম-১/৭৮(াাংয-২)/৫৯

ঢাবভঔ: ৮-৯-১৯৭৯

স্ভাভওবমবধ
াে বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১৭-৩-১৯৭৯ ঢাবভগঔভ S.R.O. No. 61-L/ 79-MF (R-II)L-1/ 78-71 বজ্ঞবিগঢ
বডথঢ বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ শক্ষগে বদম্নবমবঔঢ াংযগুবম শতঔা বতাগঙ:১) দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীভা ঘমবঢ তাবগত্বভ বপবত্তগঢ শকগচগঝট ধত থাভড ওবভগম োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ শক্ষগে
ঢাাঁলাভা শকগচগঝট াবনাভ বলাগ কডয লাআগদ বও দা।
২) দূঢদ চাঢী শঢগদভ ১৪দাং শেগমভ াউগর্ধ্থভ ওফথঘাভীভা োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ শক্ষগে শকগচগঝট
ওফথঘাভীরূগধ কডয লাআগদ বও দা।
৩) শব ফস্ত ওফথঘাভীভা াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ (এম.বধ.াঅভ) াঅগঙদ ঢাাঁলাভা বগদাতদ পাঢা প্রাি লাআগদ বও দা।
৪) োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝ গ্রলড দা ওবভা শওাদ ওফথঘাভী বগদাতদ পাঢা গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ বও দা।
৫) োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ ধবভফাড এও ফাগভ ওফ ফগভ চন্য ফঞ্জুভী শতা বাাআগ বও দা।
৬) বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে শচযিঢা বওপাগ বদবডথঢ লাআগ।
বডথঢ াংযগুবম ধভীক্ষা ওভঢাঃ ভওাভ ত লাআা ক্রবফও দাং ানুবাী বদম্নবমবঔঢ ষ্পষ্টীওভড প্রতাদ ওবভগঢগঙ:১) শব ফস্ত দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীভা ঘমবঢ তাবগত্বভ বপবত্তগঢ শকগচগঝট ধগত ওাচ ওবভগঢগঙদ ঢাাঁলাভা
শকগচগঝট ধগতভ শঢদ প্রাি লদ দা। ঢাাঁলাভা স্ব-ওাগচভ তাবত্বল াঈচ্চঢভ ধগতভ ওাচ শতঔা শযাদা ওবভা
ণাগওদ। াঢএ, ঢাাঁভা শকগচগঝট ধগতভ ধূডথ তাবত্ব ধামদ ওগভদ দা। শকগচগঝট ধগতভ ধূডথ তাবত্ব ধামদ
দা ওবভগম এাং ধগতভ শঢদ প্রাি দা লাআগম শকগচগঝট াবনাভ বলাগ কডয ওবভাভ সুগবাক দাাআ। াঢএ,
বগদাতদ পাঢাভ শক্ষগে ঢাাঁলাবতকগও শকগচগঝট াবনাভ বলাগ কডয ওবভাভ াওায দাাআ।
২) দূঢদ চাঢী শঢদ শেম ানুবাী শওাদ ধগতভ ফবথাতাভ ধুদাঃবথন্যা এঔদ ওভা ল দাাআ। াণথাৎ, শওাদ ধত
শকগচগঝট াণা দদ-শকগচগঝট বমা কডয লাআগ এাআ বরবঝ দূঢদ চাঢী শঢদ শেগমভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ
এঔদ বদথথাভড ওভা ল দাাআ। াঢএ, শব ফস্ত ধত ৩০-০৬-৭৭ ঢাবভগঔ দদ-শকগচগঝট ধত বলাগ কডয
লাআঢ, ঐ ওম ধত দূঢদ চাঢী শঢদ শেগমভ শব শেগমাআ ান্তপুথক্ত শলাও দা শওদ- শাআ ওম ধগতভ শক্ষগে
বগদাতদ পাঢা প্রতাদগবাকয লাআগ।
৩) বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ ফূম যঢথ লাআম োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝ গ্রলড। শব ফস্ত ওফথঘাভীভা াভ প্রস্তুবঢভ
ঙুবঝগঢ (এম.বধ.াঅভ) াঅগঙ ঢাাঁলাগতভ ধগক্ষ াঈক্ত ঙুবঝ োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝগঢ ধবভবঢথ ঢ ওবভাভ াওায
দাাআ। াঢএ, বডথঢ ওফথঘাভীভা বগদাতদ পাঢা প্রাি লাআগদ দা।
৪) বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ ফূম যঢথ লাআম বুকধৎপাগ োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ ফঞ্জুভী। াঢএ াঈক্ত ঙুবঝভ ফঞ্জুভী
ঙাড়া বগদাতদ পাঢা প্রতাগদ াওায দাাআ।
৫) বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ ফূম যঢথ লাআম এও ফা োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ ফঞ্জুভী। াঢএ, াঈক্ত ফগভ ওফ
ফগভ চন্য ঙুবঝ ফঞ্জুভীভ শক্ষগে বগদাতদ পাঢা প্রািয দগল।
৬) বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ বরগ ভওাবভ ওফথঘাভীভ শচযিঢা ভওাবভ ঘাওবভগঢ ঢালাভা শবাকতাগদভ ঢাবভঔ
শণগও বদথথাবভঢ লাআগ। ঢগ শব ফস্ত ওফথঘাভীভ াভ প্রস্তুবঢভ ঙুবঝ/ ঘাওবভ শণগও াভ গ্রলড বদওঝঢথী
ঢালাগতভগও বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ শক্ষগে াগ্রাবথওাভ প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ।
শফাাঃ াাআরৃভ ভলফাদ
াঈধ-বঘ
দাং-এফ,এন(াঅভ-২)এম১/৭৮(াাংয-২)/৫৯(১০০০)

ঢাবভঔ: ৮-৯-১৯৭৯

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য -------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ লাআম।
শও. এফ ওবভফ
শওযদ াবনাভ
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ন্ঝদ:
১। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ।
২। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ।
৩। ফলাফান্য াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ।
৪। ফলাফান্য াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ।
৫। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ।
৬। ফাদদী াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৭। ফাদদী ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৮। ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৯। াণথ বঘ ফগলাতগভ এওান্ত বঘ।
১০। ওম বঘ ফগলাতগভ এওান্ত বঘ ৃন্দ।
১১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম।
১২। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক (যাঔা বপবত্তও)।
১৩। াণথ ফন্ত্রডামগভ ওম াবনাভৃন্দ।
১৪। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ।
১৫। প্রগঢযও াণথ াঈধগতষ্টাভ তিভ।
১৬। বঘ, ধাবমও াবপথ ওবফযদ।
১৭। শভবচষ্ট্রাভ, সুপ্রীফ শওাঝথ।
১৮। প্রথাদ বদভীক্ষও  বদন্ত্রও।
১৯। ফলা-বলাভক্ষও (াফবভও)।
২০। ফলা-বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী)।
২১। ফলা-বলাভক্ষও (ববপম)।
২২। াবঢবভক্ত বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম।
২৩। ফলা-বলা ধবভঘামও (াবডবচযও বলা বদভীক্ষড)
২৪। ফলা-বলাভক্ষও শচমগ ঘট্টগ্রাফ।
২৫। বঘামগভ প্রগঢযও বলাভক্ষড াবনাভ বট.বট.।
২৬। প্রগঢযও ধবভতিভ প্রথাদ।
২৭। প্রগঢযও বপাকী ওবফযদাভ।
২৮। প্রগঢযও শচমা প্রযাও।
২৯। প্রগঢযও ফলর্কফা প্রযাও।
৩০। প্রগঢযও শরচাবভ া-শরচাবভ াবনাভ।
৩১। প্রগঢযও শচমা বঘাভও।
৩২। ফলা-ধবভঘামও, বদধা।
৩৩। ফলা-ধবভঘামও বলা বদভীক্ষড প্রবযক্ষড এওাগটফী।
৩৪। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয  শঢাভ ফন্ত্রডাম।
৩৫। ফলা-বলাভক্ষও (ধূঢথ ধাবদ  বচমী)
৩৬। ফলা ধবভঘামও (স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা)।
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
Regulation Wing
Section-II

NOTIFICATION
No.S.R.O.250-L/81-MF/R-II/L-6/79(Pt-I)-162

Dated: 6-8-81

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 133 of the Constitution of the People‟s
Republic of Bangladesh the President is pleased to make the following amendments in the Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979, namely:-

Amendments
In the aforesaid rules, 1) in rule 3, the word „non-gazetted‟ shall be omitted; and
2) in rule 4, for the proviso the following shall be substituted, namely:„Provided thata)

a Gazetted Government servant who has completed three years or more of service on the 1st
day of July, 1981, shall be entitled to the recreation allowance:

b) a Gazetted Government servant who has not completed three years‟ service on 1st day of July,
1981, or who may be appointed on or after the 1st day of July, 1981 shall be entitled to the
recreation allowance on completion of three years‟ service;
c)

a non-Gazetted Government who has completed three years or more of service on the 1st day
of July, 1979, shall be entitled to the recreation allowance;

d) a non-Gazetted Government servant who has not completed three years‟ service on the 1st day
of July, 1979, or who may be appointed on or after the 1st day of July, 1979, shall be entitled
to the recreation allowance on completion of three years service‟.
By order of the President,

Sd/- Md/ Jamal Hossain
Deputy Secretary
No.MF/R-II/L-6/79(Pt-I)-162(1000)

Dated: 6-8-81

Copy forwarded for information and necessary action to ………………………
M. A. Rahim Mian
Section Officer
Phone No. 409688
Distribution:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Private Secretary to the Hon‟ble President.
Private Secretary to the Hon‟ble Prime Minister/Deputy Prime Ministers/Ministers/State
Ministers/Deputy Ministers.
All Secretaries/Additional Secretaries/Joint Secretaries/Financial Adviser to the Govt. of
Bangladesh.
All Ministries/Division.
Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dacca.
Millitary Accountant General/ Accountant General (Civil)/ Accountant General (W&W)/
Accountant General (P.T & T)/ Additional Accountant General, Foreign Affairs/ Accountant
General (Railways), Chittagong.
All Heads ofthe Departments.
O.S.D., Bangladesh Govt. Press, Dacca.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

All Officers & Sections of the Ministry of Finance, Finance Division.
Bangladesh Public Service Commission, Dacca.
Bangladesh Election Commission, Dacca.
Registrar, Supreme Court, Dacca.
Registrar, High Court, Dacca/All District Judges.
All Divisioin Commissioners/Deputy Commissioners/Sub-Divisional Officers.
All District Accounts Officers/Treasury Officers/Sub-Treasury Officers
Principal Information Officers, Ministry of Information & Broadcasting, Dacca.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
REGULATION WING
SECTION-II
Memo.No-MF/R-II/L-6/79(Pt-1)/235

Dated: 10.12.81

CIRCULAR
Subject:-

Guide-lines for the grant of recreation allowance.

In has come to the notice of the Government that rest and recreation leave is being sanctioned to
the gazetted officers by some Ministries/ Divisions/ Departments/ Directorates/ Subordinate office etc,
overlooking guide-lines about the number of officers to be allowed to enjoy rest and recreation leave in
a year and the maximum ceiling of expenditure admissible on this account each year. In this connection
it may be pointed out that (one-third) of the eligible officers only shall be allowed to enjoy it in a year
and the expenditure on this account must be restricted within 1/36 (one-thirty sixth) of the total budget
grants under the head „pay of officers‟ of each year.
2. All concerned are not again requested strictly to adhere to the above guide-lines so as to avert any
future complication. It may also be made clear to them that no excess allotment of funds over the
ceiling of expenditure admissible on this account will be available in the current year.

(K. M. Ahmed)
Joint Secretary.
No-MF/R-II/L-6/79(Pt-1)/235(1000)

Dated: 10.12.81

Copy forwarded for information and necessary action to ------------

Sd/- K.M. Karim,
Section Officer
Phone No. 409688
Distribution:1. Private Secretary to the Hon‟ble President.
2. Private Secretaries to the Hon‟ble Prime Minister/ Deputy Prime Ministers/ Ministers/ State
ministers/ Deputy Ministers.
3. All Secretaries/ Additional Secretaries/ Joint Secretaries/ Financial Advisers to the Government of
Bangladesh.
4. All Ministries/ Division.
5. Comptroller & Auditor General/ Accountant-General of Bangladesh, Dacca.
6. Military Accountant General/ Accountant-General (Civil)/ Accountant-General (W&W)/
Accountant-General (PT&T)/ Additional Account-General, Foreign Affairs/ Accountant-General
(Rail Ways), Chittagong.
7. All Heads of Departments.
8. OSD Bangladesh Govt. Press, Dacca.
9. All officers and Sections of Ministry of Finance, Finance Division.
10. Bangladesh Public Service Commission, Dacca.
11. Bangladesh Election Commission, Dacca.
12. Registrar Supreme Court, Dacca.
13. Registrar, High Court, Dacca/ All District Judges.
14. All Divisional Commissioners/ Deputy Commissioners/ Sub Divisional Officers.
15. All District Accounts officers/ Treasury Officers/ Sub-Treasury Officers.
16. Principal Information Officer, Ministry of Information & Broadcasting, Dacca.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE & PLANNING
FINANCE DIVISION
REGULATION BRANCH
SECTION-II

NOTIFICATION
No.S.R.O.36-L/83/MF/R-II/L-6/79(Pt-I)/443

Dated: 31-1-1983

In pursuance of the Proclametion of the 24th March, 1982, and in exercise of powers enabling him
in that behalf, the Chief Martial Law Administrator is pleased make the following further amendment
in the Bangladesh Service (Recreation Allowance) Rules, 1979 namely:In the aforesaid Rules, in rule 2, in clause (b),
a) for the words „one month‟ the words „fifteen days‟ shall be substituted; and
b) for the word „one month‟s‟ the words „fifteen days‟ shall be substituted.
2. The amendment shall in respect of Government servants in the National Board of Revenue, be
deemed to have taken effect from the 5th January, 1982, and in respect of others, from the date of the
publication of this notification.
By order of the
Chief Martial Law Administrator
Aolad Hossain Khan
Deputy Secretary,
Finance Division.
No.S.R.O.36-L/83/MF/R-II/L-6/79(Pt-I)/443(1000)

Dated: 31-1-1983

Copy forwarded for information and necessary action to:K.M. Karim
Section Officer
Phone No. 235111/3688
Distribution:
1. Principal Staff Officer to the CMLA, Old Assembly House, Tejgaon, Dhaka.
2. Private Secretary to the President, Bangabhaban, Dhaka.
3. Private Secretaries to the DCMLA‟S
4. Private Secretaries to the Ministers.
5. All Zonal Martial Law Administrators
6. All Ministries/Divisions (Section Wise)
7. Comptroller and Auditor General, Dhaka.
8. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka.
9. Accountant General (Railways), Bangladesh, Chittagong
10. Accountant General (Millitary), Bangladesh, Dhaka.
11. Accountant General (Work & WAPDA), Bangladesh, Dhaka.
12. Accountant General (PT & T), Bangladesh, Dhaka.
13. Accountant General (Foreign Affairs), Bangladesh, Dhaka.
14. All Head of the Departments
15. All Divisional Commissioners
16. All Deputy Commissioners
17. All Thana Executive
18. All Distrist Accountants/Treasury Officers
19. All Officer of the Finance Division (including all DFAS), NBR, Shegunbagicha, Dhaka
20. All Sub-Divisional Officers
21. Bangladesh Public Service Commission.
22. Bangladesh Election Commission.
23. Registrar, Supreme Court, Dhaka
24. Principal COTA, Dhaka.
25. Director-General NIPA, Dhaka.
26. Director STI, Shegun Bagicha, Dhaka.
27. Principal Information Officer, Ministry of Information and Broadcasting Bangladesh Secretariat,
Dhaka.
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা-২
ঢাবভঔ:

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/ঙুবঝ-৬/৮৬/২৮

২০-৩-১৯৮৯ াআাং
৬-১২-১৩৯৫ াাং

াবন স্ভাভও
বর:

োবন্ত  বগদাতদ পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, াে বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১৭-৩-১৯৭৯ ঢাবভগঔভ এ.াঅভ. দাং
৬১-এম/৭৯ এফ এন/ াঅভ II/ এম-১/৭৮-৭১ বজ্ঞবিগঢ বডথঢ োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রাধযঢাভ বপবত্ত বলাগ বদম্নবমবঔঢ
ঘাভ থভগডভ ঢণয বগঘদা ওভা ল বমা ভওাগভভ শকাঘভীপূঢ লাআাগঙ:১) ঘাওবভগঢ বদগাগকভ ঢাবভঔ ;
২) বকঢ োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝ রৄরুভ ঢাবভঔ ;
৩) ঙুবঝ শযর লাভ ধগভভ বতগদভ ঢাবভঔ ;
৪) াঅগতদধগেভ ঢাবভঔ।
এাআ ঘাভ থভগডভ কডদাভ তরুড োয বভ্রাবন্ত তূভীওভডাগণথ বদম্নবডথঢ ষ্পষ্টীওভড প্রতাদ ওভা লাআম:
ও) ঙুবঝভ প্রাধযঢা াগধগক্ষ াঅগতদওাভীভ াঅগতগদভ ঢাবভঔ লাআগঢ ধভঢথী বঢদ ৎভ বলা ওবভগঢ লাআগ।
ঔ) শওাদ ওফথঘাভী শব ফাগ ঙুবঝগঢ বাাআগদ শাআ ফাগ শব ফূম শঢদ ধাাআগদ াঈলাাআ ঢাাঁলাভ বঘত্ত-বগদাতদ ঙুবঝভ
ববথম্মঢ এও ফাগভ শঢদ বমা কডয লাআগ।

শফাাঃ বভাচুম াআমাফ
বাঃ লওাভী বঘ (প্রব-২)।
ঢাবভঔ:

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/ঙুবঝ-৬/৮৬/২৮

২০-৩-১৯৮৯ াআাং
৬-১২-১৩৯৫ াাং

ানুবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ শপ্রভড ওভা লাআম:১। ফুঔয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ঠাওা।
২। বঘ -------------------------------------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক।
৩। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ঠাওা।
৪। ফলা-বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
৫। ওম্পগরামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
৬। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (শভমধণ), ঘট্টগ্রাফ।
৭। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও, ঢাভ  শঝবমগবাকাগবাক), ঠাওা।
৮। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ওাওভাাআম, ঠাওা।
৯। ধবভঘামও, াবডচয বদভীক্ষা, ঠাওা।
১০। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা, ঠাওা।
১১। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র বরও, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১২। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা।
শফাাঃ বভাচুম াআমাফ
বাঃ লওাভী বঘ (প্রব-২)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা- ১
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/পাঢা-১৬/৯৫/১৭৬

২৮-৩-১৪০৬ াাং
১২-৭-১৯৯৯ াআাং

াবন স্ভাভও
বর:

ভওাবভ ওফথওঢথাগতভ োবন্ত বগদাতদ ঙুবঝ  পাঢা প্রতাদ।

বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, Bangladesh Service (Recreation Allowance) Rulse 1979
ানুবাী ওম ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভী প্রবঢ বঢদ ঙভ ান্তভ ঙুবঝ ধাদা াগধগক্ষ দূযদঢফ ১৫ বতগদভ াবচথঢ
ঙুবঝল এও ফাগভ ফূম শঢগদভ ফধবভফাড াণথ োবন্ত  বগদাতদ পাঢা বলাগ প্রাধয লদ। বওন্তু াণথ বপাগকভ াবন
স্ভাভও দাং-াফ/ াব (াস্ত-৪) এনব-১২/৮৬/২৯ ঢাবভঔ ৮-৭-১৯৮৮াআাং/২০-৩-১৩৯৫ াাং ফূগম শকগচগঝট শওাদ
ওফথওঢথা শব াণথ ঙগভ বঘত্ত বগদাতদ পাঢা গ্রলড ওবভগদ শাআ াণথ ঙগভ াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা ফগফথ যঢথ
াঅগভাধ ওভা এাং াস্তগ প্রবঢ াণথ ঙগভ াঈৎ পাঢাভ ধবভফাড ২ (রৃাআ) ফাগভ ফূম শঢগদভ ফাদ এাং বঘত্ত
বগদাতদ পাঢাভ ধবভফাড এও ফাগভ ফূম শঢগদভ ফাদ লা শওাদ ওফথওঢথাাআ েঢ ওাভগড বঘত্ত বগদাতদ পাঢা
গ্রলড ওগভদ দা।
২। ওফথওঢথাগতভ তক্ষঢা ৃবদ্ধভ চন্য োবন্ত বগদাতগদভ াধবভলাবথঢা বগঘদা ওবভা াঈৎ পাঢা গ্রলড গে ওম
ওফথওঢথাভ প্রাধযঢা ানুবাী োবন্ত বগদাতদ ঙুবঝ  পাঢা গ্রলড বদবিঢ ওভাভ মগক্ষয ভওাভ বরবঝ ধবথাগমাঘদাধূথও
াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং-াফ/ াব (াস্ত-৪) এনব-১২/ ৮৬/ ২৯ ঢাবভঔ ৩-৭-১৯৮৮াআাং/২০-৩-১৩৯৫ াাং এভ
প্রণফ ানুগেগতভ শযরাাংগয বডথঢ „ঢগ শখাবরঢ (গকগচগঝট) শওাদ ওফথওঢথা শব াঅবণথও ৎগভ বঘত্ত বগদাতদ পাঢা
গ্রলড ওবভগদ ঐ াণথ ৎগভ বঢবদ শওাদ াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা‟ যঢথবঝ এঢিাভা াবঢম ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড
ওবভাগঙ।
৩। এাআ বদ্ধান্ত ০১-৭-১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ।
শফাাঃ যাফসুগজ্জালা
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)।
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/পাঢা-১৬/৯৫/১৭৬

২৮-৩-১৪০৬ াাং
১২-৭-১৯৯৯ াআাং

ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য ানুবমবধ শতা লাআম:১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ/ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা।
ঢাাঁলাভ াথীদ াবনগুবমগঢ াআলাভ ানুবমবধ শতাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
ঢাাঁলাভ াথীদ াবনগুবমগঢ াআলাভ ানুবমবধ শতাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৩। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগক বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -----------------------------ঢাাঁলাভ াথীদ াবনগুবমগঢ াআলাভ ানুবমবধ শতাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৪। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম- প্রজ্ঞাধদবঝ াাংমাগতয শকগচগঝভ ধভঢথী াংঔযা প্রওায ওবভা
শকগচগঝভ এওযঢ ওবধ াণথ বপাগক শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
শফাাঃ াআাঈসুন
ববদভ লওাভী বঘ
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াগচঝ ানুবপাক, যাঔা- ১
দাং- াফ/াব/াাঈ- ১/ববথ- ৩০/৯৯/১২০৭

ঢাবভঔ:

শপ্রভও:

শফাাঃ াঅফচাত শলাগদ
াঈধ- বঘ (াগচঝ- ১)

প্রাধও:

বঘ
................................... ফন্ত্রডাম/ বপাক।

বর:

োবন্ত বগদাতদ পাঢা াত াবঢবভক্ত ভাি প্রতাদ াংক্রান্ত।

১৫/০৭/১৯৯৯ বরাঃ
৩১/০৩/১৪০৬ াং

ফগলাত,
Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 ানুবাী ওম ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভী
প্রবঢ বঢদ ঙভ ান্তভ ঙুবঝ ধাদা াগধগক্ষ দূযদঢফ ১৫ বতগদভ াবচথঢ ঙুবঝল এও ফাগ ফূম শঢগদভ ফধবভফাড াণথ
োবন্ত  বগদাতদ পাঢা প্রাধয লদ। াণথ বপাগকভ ১২/০৭/৯৯ বরাঃ ঢাবভগঔভ াফ/াব(াস্ত- ১)/পাঢা- ১৬/৯৫/১৭৬ দাং
াবন স্ভভগও “শখাবরঢ (গকগচগঝট) শওাদ ওফথওঢথা শব াঅবণথও ৎগভ বঘত্ত বগদাতদ পাঢা গ্রলড ওবভগদ, ঐ াণথ
ৎগভ বঢবদ শওাদ াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা” যঢথবঝ ০১/০৭/১৯৯৯ বরাঃ ঢাবভঔ লাআগঢ াবঢম ওভা ঘমবঢ
(১৯৯৯- ২০০০) াণথ ৎগভ ওফথওঢথাকড োবন্ত বগদাতদ ঙুবঝ  পাঢা গ্রলগডভ চন্য স্বাপাবওপাগাআ াঅগতদ ওবভগদ।
বওন্তু ঘমবঢ াণথ ৎগভভ াগচগঝ ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রতাদ াত শওাদ াণথ ভাি ভাঔা ল দাাআ
বথা প্রগাচদী াগণথভ াপাগ ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/
তিভফূল াসুবথাভ ম্মুঔীদ লাআগ।
০২। াংবিষ্ট ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে ফন্ত্রডাম/ বপাক/ তিভফূগলভ াসুবথা রৃভ ওবভাভ
মগক্ষয ঘমবঢ াণথ ৎগভভ াগচগঝ ফঞ্জুভী দাং- ৪ এভ াথীদ „াণথ বপাক- াপ্রঢযাবযঢ য যস্থাধদাশঢদগেম াস্তাদ‟ (গওাট দাং- ৩- ০৯২৩- ০০০০- ৬৬৮৭) ঔাঢ লাআগঢ ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা
প্রতাদ াত প্রগাচদী াণথ ববপন্প ফন্ত্রডাম/ বপাক/ তিগভভ াগচগঝ াবঢবভক্ত ভাি বলাগ প্রতাদ ওভা লাআম।
এাআ াবঢবভক্ত ভাি প্রতাগদভ নগম ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ াঅঢাথীদ াধাগভযদ াআাঈবদঝফূগলভ াগচগঝ
ওফথঘাভীগতভ োবন্ত বগদাতদ পাঢা াত ভবক্ষঢ বতযফাদ ভাগিভ াগণ ওফথওঢথাগতভ োবন্ত বগদাতদ পাঢা াত
প্রগাচদী ভাি শবাক লাআগ। াঈবেবঔঢ াবঢবভক্ত ভািল োবন্ত বগদাতদ পাঢা াত ঘমবঢ াণথ ৎগভভ
ধুদাঃবদথথাবভঢ ভাগিভ ধবভফাড ম্ববমঢ ফন্ত্রডাম/ বপাক াভী এওবঝ বভডী এঢতগে শপ্রভড ওভা লাআম।
৩। ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ শক্ষগে বদগম্ন বডথঢ দীবঢফামা ানুভড ওবভগঢ লাআগ।
ও) শওাদ তিভ /াধাগভযদ াআাঈবদগঝ ওফথভঢ ওফথওঢথাকগডভ ফগথয শচযিঢফ এও ঢৃঢীাাংয ওফথওঢথাগও ঘমবঢ
(১৯৯৯- ২০০০) াণথ ৎগভ োবন্ত বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভ ওভা বাাআগঢ ধাগভ।
ঔ) শব ওম ওফথওঢথা ঢথফাগদ াণথ ৎগভ াভ প্রস্তুবঢফূমও ঙুবঝগঢ কফদ ওবভগদ ঢালাভা াঈধগভভ (ও)
ানুবাী াংবিষ্ট তিভ/াধাগভযদ াআাঈবদগঝ ওফথভঢ ওফথওঢথাকগডভ ফগথয শচযিঢফ এও ঢৃঢীাাংয ওফথওঢথাভ
ান্তপুথক্ত দা লাআগম ঢাাঁলাগতভ ানুকূগম োবন্ত বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভ ওভা বাাআগঢ ধাগভ। ঢগ শওাদক্রগফাআ
াংবিষ্ট তিভ/াধাগভযদ াআাঈবদগঝ ওফথভঢ ওফথওঢথাকগডভ এও ঢৃঢীাাংয ওফথওঢথাভ াবথও ওফথওঢথাগও ঘমবঢ
াণথ ৎগভ োবন্ত বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভ ওভা বাাআগ দা।
ক) াংবিষ্ট তিভ/াধাগভযদ াআাঈবদগঝভ স্বাপাবও ওাচ- ওফথ বালাগঢ যলঢ দা ল ঢালাভ প্রবঢ মক্ষয ভাবঔা
াংবিষ্ট প্রযাবদও ওঢৃথধক্ষ োবন্ত বগদাতদ ঙুবঝ  বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ াঈধবুক্ত ফ বদথথাভড ওবভগদ।
াঅধদাভ ানুকঢ
শফাাঃ াঅফচাত শলাগদ
াঈধ- বঘ (াগচঝ- ১)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ ানুবপাক
যাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ঙুবঝ-৩/৯০/৪০
বর:

ঢাবভঔ: ২০/০৩/২০০৭ বরাঃ

াাংমাগতয যাাংগওভ ন্যা ান্যান্য ভাষ্ট্রাত্ব াবডবচযও যাাংও, বগযরাবঢ যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ োবন্ত বগদাতদ ঙুবঝ  পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে: যাাংবওাং প্রযাদ ানুবপাগকভ াফ/ াব/ যাাংবওাং/ প্রাঃযা-৩/ এমা-২/৯৯ দাং দবণভ শদাঝানুগেত ৭৮।
াঈধবুক্ত
থ বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাাআগঢগঙ শব, াাংমাগতয যাাংগওভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ
চন্য োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রঘমগদভ ফাথযগফ ান্যান্য ভাষ্ট্রাত্ব যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদগুগমাভ তাী শবৌবক্তওঢা
ধাাআাগঙ। াাংমাগতয যাাংগওভ ন্যা ান্যান্য ভাষ্ট্রাত্ব াবডবচযও যাাংও, বগযরাবঢ যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ
ওফথঘাভীগতভ চন্য বতযফাদ ঙুবঝ দকতাদ প্রণা াবঢমধূও
থ ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভগও প্রবঢ ৩ (বঢদ) ঙভ ান্তভ
োবন্ত বগদাতদ পাঢা  ঙুবঝ ফঞ্জুগভভ প্রস্তা শবৌবক্তও ফগফথ াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাগকভ বদওঝ প্রঢীফাদ লাআাগঙ।
শফাাঃ াআাঈনুঘ াঅমী ঔাদ
লওাভী বঘ
াণথ বপাক।
বুগ্ম-বঘ
যাাংবওাং প্রযাদ ানুবপাক
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
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GOVERNMERT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division
No.MF(ID)IV/IND(A)-7/80/1057,

Dated, Dhaka the 6th August. 1980.

OFFICE MEMORANDUM
Subject: Festival Bonus for Corporation & Autonomous Bodies.
The undersigned is directed to say that Govt. have been pleased to decide that with effect from 1st
January, 1980, employees (i.e. Officers & Staff) of only the Corporation and Autonomous Bodies
whose principal functions are production, manufacturing generation, processing distribution trading
and other commercial activities but which are not dependent on Govt., budget are provision for
financing their operation shall be entitled to an Annual Festival bonus equivalent to one month‟s pay
payable in one or two instalments, to be decided by the respective organisation‟

K. A. MANNAN
Joint Secretary
(Current Charge)
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
E. C. R. S IMPLEMENTATION WING
No.MF-FD(Imp)-IV-FB-1-84-120

Sub:

Dated: 5-9-1984.

Festival Bonus ‘Festival allowance’ for the employees of Corporation Autonomous
Bodies and Govt. servants.

With reference to the former Implementation Division‟s 0 M. No. MF (ID)IV/ IND (A)/ 80/ 1057
dated 6-8-1980 and Finance Division, E. C. R. and Implementation Wing‟s O M. No. MFP/ FD (Imp)IV/ FE/ 12/ 84/ 76 dated 2-6-1984 the undersigned is directed to any that the provisions of these orders
are quite clear. However, to remove confusion it is clarified that the Festival bonus allowance IS to be
treated differently from Profit bonus or Incentive bonus (which is admissible when an organisation
makes profit). Festival bonus/ allowance is given irrespective of whether any organisation makes a
profit or not. This is a special dispensation of the nature of the ex-gratia payment by Govt. employer.
For those employees who are governed by the Wages Act, if the relevant Govt. order sanctioning
Festival bonus/ allowance determined it in terms of monthly Wages, then their will, according to the
wages Act, include Dearness Allowance, unless the relevant order restricts it to basic wage. But for
other employees who are not governed by the Wages Act, i. o. Govt. employees and employees of
Autonomous Bodies „Corporations, Festival bonus allowance, according to the relevant Government
order is determined in terms of one month‟s pay which does not and can not include Dearness
Allowance.
This is for information and guidance of all concerned.

H. R. Datta.
Deputy Secretary.
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GOVERNMENT OF PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
E.C.R.& IMPLEMENTATION WING
NO-MFP/FD(Imp)-IV/FB/12/84/78

Dated 2.6.1984

OFFICE MEMORANDUM
Subject:-

Festival Allowance for all Government Servants and employees of Corporations and
Autonomous Bodies.

The undersigned is directed to say that the Government have been pleased to decide that all Govt.
servants shall be entitled to an annual Festival Allowance equivalent to one month‟s basic pay payable
in two instalments to the Muslim employees on the occasion of two Eid-Festivals and in one instalment
to the employees of other communities payable on the occassion of any main festival, subject to the
condition that the gazetted officers will not be entitled to draw this in the year in which they enjoy Rest
and Recreation Leave and draw Rest and Recreation allowance.
2. The above benefit will also be admissible to the employees and officers of the Corporations and
Autonomous Bodies provided festival bonus is not admissible to them as per existing order.
3. This will take effect from the date of issue of this order.

H. R. Datta
Deputy Secretary.
Distribution:1) P.S.O to CMLA, Secretariat, Old, Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka.
2) President Secretariat. Personal Division, Dhaka.
3) President Secretariat Public Division, Dhaka,
4) Prime Minister‟ s Secretariat, Dhaka.
5) All Ministries/ Divisions with the request to endorse it‟s copy to the offices under their
Administrative Control.
6) Heads of all Corporations and Autonomous Bodies.
7) C & A.G. Bangladesh, Dhaka.
8) Controller General, Defence finance (M---G) Bangladesh, Dhaka.
9) Accountant General, (Civil), Bangladesh. Dhaka.
10) Accountant General (Works &WAPSA), Bangladesh, Dhaka.
11) Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka.
12) Director, Railway Audit, C.R.B, Chittagong
13) director General Local & Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka.
14) Accountant General, P.T, & T, Bangladesh, Dhaka.
15) Additional A.G. foreign Affairs, Dhaka.
16) All Dy, Financial Advisers.
17) Officer-in-Charge. Bangladesh Govt, Press for Publication in the next official Gazette.
18) All officers of Implementation wing, Finance Division,
19) Autonomous Bodies wing, Finance Division.
20) Guard File.
Sirajuddun Ahmed
Section Officer- IV
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
য বদন্ত্রড, প্রববথ  াস্তাদ াঈাআাং
াস্তাদ যাঔা- ৪
দাং-াফ-াব(া)-৪-এন,ব-১২-৮৪/(াাংয)/১০৭
বর:

ঢাবভঔ: ৩০-৭-১৯৮৪ াআাং।

াফবও ভঔাস্তওামীদ এাং াভ প্রস্তুবঢচবদঢ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ াঈৎ পাঢা প্রাধযঢা প্রগে।

াণথ বপাগকভ ২-০৬-১৯৮৪ ঢাবভগঔভ এফ,এন,বধ/ এন-বট(াআফবে)-৪/এন-ব/১২/৮৪/৭৮ দাং স্ভাভগও ফঞ্জুভীওৃঢ
াঈৎ পাঢা প্রগে াঅবতষ্ট লগ বদম্নবডথঢ যাঔযা প্রতাদ ওভা লম:
ও) াভ প্রস্তুবঢচবদঢ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড াঈক্ত ঙুবঝভ াযবলঢ ধূগথ
াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ ান্যান্য ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ ন্যা াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ।
ঔ) াফবও ভঔাস্তওামীদ ফগ ভওাবভ ওফথওঢথা / ওফথঘাভীকগডভ াফবওপাগ ভঔাগস্তভ াযবলঢ ধূগথ
াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ শব াাংয „াবগঝন্ফ গ্রযান্ঝ‟ বলাগ প্রাধয, শ াাংগযভ ফাদ াঈৎ পাঢা াআমাফ
থফথামম্বী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড রৃাআ াইত াঈৎগ ফাদ রৃ‟পাগক এাং ান্যান্য থফথামম্বী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড
ঢালাগতভ ফূম াঈৎগ এওওামীদ প্রাধয লগদ।
এাআঘ, াঅভ, তত্ত
াঈধ-বঘ।
বঢভড:
১।
২।
৩।
৪।
৫।

প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাগওভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা।
ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধাভগাদাম বপাক, ঠাওা।
ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধাবমও বপাক, ঠাওা।
প্রথাদফন্ত্রীভ বঘাম, ঠাওা।
ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও ঢাগতভ াথীদস্থ ওম ভওাবভ স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ
ানুগভাথ ওভা ল‟ম।
৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম, াফবভও াণথ (এফ,এ,বচ), াাংমাগতয, ঠাওা।
৮। ফলা-বলাভক্ষও (গাফবভও), াাংমাগতয, ঠাওা।
৯। ফলা-বলাভক্ষও (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী), াাংমাগতয, ঠাওা।
১০। ফলা ধবভঘামও, াবডবচযও বদভীক্ষা াাংমাগতয, ঠাওা।
১১। ধবভঘামও শভমগ বদভীক্ষা ব,াঅভ,ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১২। ফলা-ধবভঘামও, স্থাদী ভাচস্ব বদভীক্ষা, াাংমাগতয, ঠাওা।
১৩। ফলা বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী), াাংমাগতয, ঠাওা।
১৪। াবঢবভক্ত ফলা-বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
১৫। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ াঈধ-াণথ-াঈধগতষ্টা।
১৬। াস্তাদ াঈাআাং-এভ ওম ওফথওঢথাৃন্দ।
১৭। কাটথ নাাআম।
১৮। ওম্পাাআগমযদ নাাআম।
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
E. C. R. & Implementation Wing
No.MF/FD(Imp)-4-F-B/12/84/Part/114

Date 28-8-1984

OFFICE MEMORANDUM
Sub:

Festival Allowance for all Government servants and employees of Corporation
Autonomous Bodies.

It has come to the notice of the Government that certain confusion has arise the admissibility
of Festival Allowance to the employees and officers of the Corporation and Autonomous
Bodies, allowed vide a para 2 of the Finance Division (ECR & Implementation Wing) O.M.
No. MFP/FD(Imp)- IV/ FB/ 12/ 84/ 78 dated 2-6-1984.
2. The matter has been examined and the Government announced to make the following
clarification in order to remove any confusion in this regard:
Festival Allowance will be admissible to all employees and officers of the corporation and
Autonomous Bodies, excepting those who draw Festival Bonus or Ordinary Bonus/ allowance
or any such benefit on the occasion of religious festivals, by whatever these may be called.
3. The above clarification is issued for information and guidance of all concerned.

H. R. Datta
Deputy Secretary
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
য বদন্ত্রড, প্রববথ  াস্তাদ াঈাআাং
াস্তাদ যাঔা-৪
দাং-াফ-াব(া)-৪-এন,ব-১২-৮৪/১১৯
বর:

ঢাবভঔ: ৪-৯-১৯৮৪ বরাঃ

ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী এাং ওগধথাগভযদ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ চন্য
াঈৎ পাঢা প্রতাদ।

াঈধগভাবেবঔঢ বরগ, াণথ বপাগকভ াআ, ব, াঅভ  াস্তাদ াঈাআাং-এভ ২-৬-১৯৮৪ ঢাবভগঔভ এফ এন ব/ এন বট/
(াআফ)-IV/এন ব/১২/৮৪/৭৮ দাং াবন স্ভাভগওভ শপ্রবক্ষগঢ াঅবতষ্ট লগ, বদম্নবডথঢ যাঔযাফূল প্রতাদ ওভা লগমা:ও) াঈধগভাবেবঔঢ াঅগতয „াৎবভও‟ যব্দবঝ িাভা „াঅবণথও ৎভ‟ ুছাগদা লগগঙ। শব ওম শখাবরঢ (গকগচগঝট)
ওফথওঢথা ১৯৮৩-৮৪ াঅবণথও ৎগভভ বঘত্ত বগদাতদ ঙুবঝ াঈধগপাক ওগভগঙদ এাং পাঢা াঅলভড ওগভগঙদ, ঢাভা
১৯৮৪ াগমভ ১মা চুমাাআ ঢাবভগঔ ানুবিঢ াইত-াঈম-বনঢভ াঈৎ াঈধমগক্ষ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ দা ঢগ
ঢাাঁভা ১৯৮৪ াগমভ শগেম্বভ ফাগ ানুবিঢয াইত-াঈম- াঅচলা াঈধমগক্ষ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ।
ঔ) াঈৎ পাঢাভ ঔভঘ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম, বপাক, াবন, তিভ, ধবভতিভ. ওগধথাগভযদ  স্বাত্তযাবঢ
প্রবঢিাদফূগলভ াঅবণথও ৎগভভ াগচঝ-এভ „পাঢা  ম্মাদী াআঢযাবত‟ াঈধ-ঔাঢ লগঢ শফঝাগঢ লগ। শব শক্ষগে
াঈৎ পাঢাভ ঔভঘ শফঝাগদাভ চন্য প্রগাচদী াগণথভ ভাি ১৯৮৩-৮৪ াঅবণথও ৎগভ বঙম দা শবফদ শক্ষে „এ‟
াত াবঢবভক্ত ঔভগঘভ ওাভড াঈগেঔ ওভগমাআ ঘমগ।
ক) াগক্ষাথীদ (on probation) ওফথঘাভী/ ওফথওঢথাকড াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ ঢগ দতবদও বপবত্তগঢ বদগাবচঢ
ওফথঘাভীকড াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ দা।
খ) শব ফাগ াংবিষ্ট াঈৎ ানুবিঢ লগ, ঢাভ াযবলঢ ধূথঢথী ফাগভ শযর াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ াঈধভ বপবত্ত ওগভ
াঈৎ পাঢা প্রাধয লগ। ঢগ াঈক্ত ধগত দ বদবুক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ঐ ফাগভ াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ াঈধভ
াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ। ববত শওাদ ওাভগড ধূথঢথী ফাগভ ফূম শঢদ াঅলবভঢ দা লগ ণাগও, ঢগ ঢাভ
াযবলঢ ধূগথ শব ফাগ ফূম শঢদ াঅলবভঢ লগগঙ, ঢাভ াঈধভ বপবত্ত ওগভ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগ। শওাদ ওাভগড
ফূম শঢদ পূঢাগধবক্ষও ৃবদ্ধ শধগম ৃবদ্ধপ্রাি ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈৎ পাঢাভ গওা তাী ধবভগযাথগবাকয লগ
দা।
গ) শব ওবন্ঝদগচন্ঝ  াওথঘাচথট ওফথঘাভী বদবফঢ শেগম শঢদ ধাগেদ ঢাভা াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ। ঢগ
বদথথাবভঢ শঢগদ বদগাবচঢ ওবন্ঝগদন্ঝাম াওথঘাবচথট ওফথঘাভী াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ দা।
ঘ) ওন্রাট াবপথগ াণথাৎ ঘুবক্ত বপবত্তগঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ।
ঙ) বলন্দু, শৌদ্ধ  ঔৃষ্টাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বণাক্রগফ তূকথা ধূচা. শৌদ্ধ ধূবডথফা  বরষ্টফা াঈৎগ, াঈৎ পাঢা
প্রাধয লগদ।
চ) াভ প্রাি ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ দা।

এাআঘ াঅভ তত্ত
াঈধ- বঘ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ যাঔা-৪
দাং-এফ,এন/এন-বট(াআফবে)-৪-এন-ব/১২/৮৪/১১৫

ঢাবভঔ: ৩০-৯-৮৫ াআাং

বর:

াফবও ভঔাস্তওাবমদ ফগও বটাঈবঝ বলাগ কডয ওভা াঈৎ পাঢাভ গওা তাী প্রগে।

ূে:

ফলা বলা ভক্ষগওভ ওাবথামগভ (ববপম) স্ভাভও দাং াঈাঃবদাঃ/৫১৫ ঢাাং ২৫-৭-৮৫াআাং।

ফলা বলা ভক্ষগওভ ওাবথামগভ ূগোগেবঔঢ ২৭-৫-৮৫ ঢাবভগঔভ স্ভাভগওভ প্রবঢ তৃবষ্ট াঅওরথডধূথও বদম্নস্বাক্ষভওাভী
াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, াফবওপাগ ভঔাস্তওামীদ ফগও ধভঢথী ফগ ওঢথয ওাগচ ভঢ বলাগ কডয ওগভ ববথ
শফাঢাগও গওা শঢদ পাঢা প্রতাদ ওভা লগম, শ শক্ষগে াঈৎ পাঢা গওা প্রতাদ ওভা বাগ।
বভাচ াঈবিদ ফালফুত
যাঔা প্রথাদ (া-৪)
ফলা বলাভক্ষও (ববপম) ওাবথাম
াাংমাগতয, ঠাওা।
দাং-এফ,এন/এন-বট(াআফবে)-৪-এন-ব/১২/৮৪/১১৫

ঢাবভঔ: ৩০-৯-৮৫ াআাং

াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য বদম্নবমবঔঢ ফলগম ানুবমবধ শপ্রভড ওভা লগমা:
১।
২।
৩।
৪।

াে ওাবথযামগভ ওম ঢতাভওী াবনাভ।
ওম প্রথাদ বলাভক্ষড াবনাভ।
াে ওাবথামগভ ওম বম ধাযওাভী ফাওা াবনাভ/ সুধাভ।
ওম াঅঞ্চবমও/ শচমা/ াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
াঅব্দুম মবঢন
বদভীক্ষা  বলাভক্ষড াবনাভ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ াঈাআাং
দাংএফ,এন/এন-বট(াআফবে)-৪এন-ব/১২/৮৪/৬৬
বর:

ঢাবভঔ: ২০-৫-১৯৮৬ াআাং।

গওা াঈৎ পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

াাংমাগতয বদথাঘদ ওবফযদ াণথ বপাকগও এ ফগফথ াবলঢ ওগভগঙদ শব, শব ফস্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শফাবটনাাআট
বদাঈ শেম, ১৯৮৫-এভ শঢদ ১৯৮৫ াগম ানুবিঢ াইরৃম াঅচলাভ ধূগথ বদথথাবভঢ লবদ এাং ঐ ফস্ত ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীকড ১৯৭৭ াগমভ নুঢদ চাঢী শঢদ শেগমভ বপবত্তগঢ াঈৎ পাঢা গ্রলড ওগভগঙদ এাং ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীকডগও শফাবটনাাআট বদাঈ শেম, ১৯৮৫ াঅগতগযভ ২১(৬) বথাদ শফাঢাগও শওমফাে ১৯৮৫ াগম ানুবিঢ
াইরৃম বনঢগভভ াঈৎ পাঢাভ গওা প্রতাদ ওভা লগে।
২। এ প্রগে াঈগেঔয শব, শফাবটনাাআট শেম, ১৯৮৫-এভ াঅগতগযভ ২১(৬) বথাদ শফাঢাগও নুঢদ চাঢী শঢদ
শেম, ১৯৭৭ এভ শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈগত্তাবমঢ াঈৎ পাঢা এাং শফাবটনাাআট বদাঈ শেম বদথথাবভঢ শঢগদভ ধাণথওয,
াঈৎ পাঢাভ গওা বলাগ প্রগত াণা াঈক্ত গওা শওমফাে ১৯৮৫ াগম ানুবিঢ াইরৃম বনঢগভভ াঈৎগভ
শক্ষগে ীফাদ্ধ দগল, াআলা াইরৃম াঅবলা ১৯৮৫ াণা ঢৎধভঢথী ফগ ানুবিঢ াঈৎগভ শক্ষগে প্রগবাচয।
শফাাঃ দাবফ
াঈধ-বঘ-২।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা-৪

াবন স্ভাভও
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব(াস্ত-৪)/এনব-১২/৮৬-২৯
বর:

৩-৭-৮৮ াআাং
২০-৩-৯৫ াাং

ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও াঈৎ
শাদা/ াঈৎ পাঢা প্রতাদ।

বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, ভওাভ াঈধগভাক্ত বরগ াআবঢধূগথ চাবভওৃঢ ওম াঅগতয
াবঢমধূথও এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ এাং ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ
প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও াঅবণথও ৎভ ১৯৮৮-৮৯ লাআগঢ প্রবঢ াণথ ঙগভ ২ (রৃাআ) ফাগভ ফূম শঢগদভ
ফ-ধবভফাড াণথ াঈৎ পাঢা বলাগ প্রতাদ ওভা লাআগ। ঢগ শখাবরঢ (গকগচগঝট) শওাদ ওফথওঢথা শব াঅবণথও ৎগভ
বঘত্ত বগদাতদ পাঢা গ্রলড ওবভগদ ঐ াঅবণথও ৎগভ বঢবদ শওাদ াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা।
২। াঈধগভাক্ত ভওাবভ বদ্ধান্ত ানুবাী ফুমফাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও প্রবঢ াণথ ৎগভভ ২ (রৃাআ)বঝ াইগত ২ (রৃাআ)
ফাগভ ফূম শঢগদভ ফ-ধবভফাড াণথ ২ (রৃাআ)বঝ ফাদ বওবস্তগঢ প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ। ান্যান্য থফথামম্বী ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীকড ঢালাগতভ বদচ বদচ প্রথাদ াঈৎগভ প্রাক্কাগম াঈবেবঔঢ ধবভফাড াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ।
৩। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ।
এাআঘ াঅভ তত্ত
াঈধ- বঘ
বঢভড:
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধাভগাদাম বপাক।
২। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধাবভাবভও বপাক।
৩। প্রথাদফন্ত্রীভ বঘাম, ঠাওা।
৪। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। ঢালাগতভ াথীদস্ত াংবিষ্ট স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগল াঈলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য
ানুগভাথ ওভা লগমা।
৫। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা।
ঢাভ াথীদস্ত ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।
৬। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ, এ, বচ) ঢালাভ াথীদস্ত ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগদভ
চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৭। ফলা বলা বদন্ত্রও, (শাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। ঢাভ াথীদস্ত ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য
ানুগভাথ ওভা লাআম।
৮। াণথ াঈধগতষ্টা, প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূ)থ ব াঅভ ব পদ ঘরগ্রাফ।
৯। াণথ াঈধগতষ্টা প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ) ভাচযালী।
১০। ধবভঘামও বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা।
১১। ধবভঘামও, াবডবচযও বদভীক্ষা, ঠাওা।
১২। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ ব, াঅভ, ব পদ, ঘরগ্রাফ।
১৩। ধবভঘামও স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা, ঠাওা।
১৪। ধবভঘামও বলা বদভীক্ষ টাও ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা।
১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র বরও, ঠাওা।
১৬। প্রযাদ াঈাআাং, াণথ বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
১৭। য বদন্ত্রও  প্রববথ াঈাআাং, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
১৮। স্বাত্তযাবঢ াঈাআাং, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
১৯। যাাংবওাং াঈাআাং, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
২০। ববদগাক াঈাআাং, াণথ বপাক াণথ ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
২১। ওম স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড,।
২২। াণথ বপাগকভ াস্তাদ াঈাআাং এভ ওম ওফথওঢথাকড।
২৩। কাটথ দবণ এাং
২৪। াংওমদ দবণ।
শফাাঃ নচমুভ ভলফাদ ঔাদ
ববদভ লওাভী বঘ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা-৪

াবন স্ভাভও
দাং-াফ/াব(াস্ত-৪)-এনব-১২/৮৪(াাংয-২)-১৬
বর:

ঢাবভঔ:

১৩-৪-১৯৮৯ াআাং
৩০-১২-১৩৯৫ াাং

শৌদ্ধ থফথামম্বী াঈধচাঢী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও ‘ুদ্ধ ধূবডথফাভ’ ধবভগঢথ ‘বচু াঈৎগ’ াঈৎ পাঢা
প্রতাদ

বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, ভওাভ াঈধগভাক্ত বরগ এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শৌদ্ধ
থফথামম্বী াঈধচাঢী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাভা „বচু াঈৎ‟শও প্রথাদ থফথী াঈৎ বলাগ ধামদ ওগভদ, ঢালাভা
াঈক্ত াঈৎগভ প্রাক্কাগম ২ (রৃাআ) ফাগভ ফূম শঢগদভ ফধবভফাড াণথ এওওামীদ াঈৎ পাঢা বলাগ গ্রলড ওবভগঢ
ধাবভগদ। ঢতরূধ শৌদ্ধ থফথামম্বীগতভ ফগথয বালাভা „ুদ্ধ ধূবডথফা‟ াঈৎগও প্রথাদ থফথী াঈৎ বলাগ ধামদ ওগভদ
ঢালাভা „ুদ্ধ ধূবডথফা‟ াঈৎগভ প্রাক্কাগম ানুরূধপাগ াঈৎ পাঢা গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ। ঢগ শৌদ্ধ ম্প্রতাগভ
াঈপগভ ফঢামম্বী শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী াঈৎ পাঢা বলাগ এওাআ াণথ ৎগভ থগফাঝ ২ (রৃাআ) ফাগভ ফূম
শঢগদভ ফধবভফাড াগণথভ শযী গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ দা।
২। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ।
এ.গও. এফ নচমুম লও
াঈধ-বঘ (২)।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা-৩

াবন স্ভাভও
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/(াস্ত-৪)াঈাঃ পাঢা-১০/৯২/৩২

২৩-০২-১৩৯৯ াাং
১৬-০৬-১৯৯২ াআাং

বর:

ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী এাং ওগধথাগভযদ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ ফূম
াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

বএবচ/গপ্রা-১/৫৯(ঔ-১)/২১৭, ঢাবভঔ: ১২-০৫-১৯৯২াআাং।

াঈধগভাক্ত বরগ  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ফাগ
াঈৎ ানুবিঢ লগ ঢাভ াযবলঢ ধূথঢথী ফাগ াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ „ফাদ াণথ‟ াঈৎ পাঢা বলাগ প্রাধয লগদ
াণথাৎ শওাদ যবক্ত াঈৎ ানুবিঢ লাভ ফাগভ াযবলঢ ধূগথভ ফাগ াবরথও বথথঢ শঢগদভ সুবথা প্রাধয লগ ণাওগম
ঐ বথথঢ শঢদ ববত ধূথঢথী ফাগভ ১ ঢাবভগঔ দা লগ াঈক্ত ফাগভ ধভঢথী শব শওাদ ঢাবভগঔ লগ ণাগও ঢা লগম ঐ
াত বথথঢ শঢগদভ প্রাধয াাংয ঐ ফাগভ ফূম শঢগদভ াগণ বুক্ত ওগভ ফা শযগর বঢবদ ফূম শঢদ বলাগ া াঅলভড
ওভগদ ঢা াঈৎ পাঢা বলাগ প্রাধয লগদ।
শফাাঃ ফওুম শলাগদ
লওাভী বঘ।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা-৪
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/(াস্ত-৪)াঈাঃ পাঢা-১৬/৯২/৭০
বর:

১৫-০৬-১৩৯৯ াাং
৩০-০৯-১৯৯২ াআাং

সুপ্রীফ শওাগঝথভ বঘাভধবঢকগডভ (াঅধীম  লাাআগওাঝথ বপাক) াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে।

াঈধগভাক্ত বরগ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, পূবফ ফন্ত্রডাম এাং াঅাআদ  বঘাভ ফন্ত্রডামগভ ১৯/৮/৯২ এাং
৮/৯/৯২ ঢাবভগঔভ বএ/ পূ:াঅ:ব:/ শকগচঝ/ টগওঝ/ ৩৯ এাং বএ/ পূবফ/ াঅ:ব:/ শকগচ/ টগওঝ/ ৫১ দাং
স্ভাভওিগভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, চাঢী শঢদ শেম, ১৯৯১ এভ ৯৮ দাং ানুগেগত বডথঢ
বথাদ ানুবাী ৩০শয চুদ, ১৯৯১ ঢাবভগঔ াঅলবভঢ া প্রাধয ফাবও ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈৎপাঢা এাং ান্যান্য
পাঢা ৩১শয শফ, ১৯৯২ ঢাবভঔ ধবথন্ত প্রগত লগ। সুপ্রীফ শওাগঝথভ ফাদদী বঘাভধবঢকগডভ শক্ষগে এওাআ বদফ প্রগবাচয
বথা ঢাভা ৩০শয চুদ, ১৯৯১ ঢাবভগঔ াঅলবভঢ া প্রাধয ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ এবপ্রম, ১৯৯২ গদ ানুবিঢ াইদ-াঈল্বনঢু্ভ াঈধমগক্ষ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ।
শফাাঃ ফওুম শলাগদ
লওাভী বঘ।
প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা
পূবফ ফন্ত্রডাম এাং াঅাআদ  বঘাভ ফন্ত্রডাম
৩১, ধুভাদা ধল্টদ, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/ াব (াস্ত-১)/ পাঢা-১৬/৯৫/১৪৬
বর:

১২/০৮/১৯৯৫ াআাং
২৮/০৪/১৪০২ াাং

ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গওা
াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রতাদ প্রগে।

াঈধগভাক্ত বরগভ প্রবঢ তৃবষ্ট াঅওরথডধূথও বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাাআগঢগঙ শব, প্রঘবমঢ দীবঢফামা শফাঢাগও শওাদ
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভগও এওবঝ বদবতথষ্ট ঢাবভগঔ প্রাধয াাংগওভ শাদাগভ াবঢবভক্ত শওাদ শাদা াথাভডঢ প্রতাদ ওভা
ল দা। াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং- এফ, এন (াঅাআবট)-২৯-৭৫-৬৬ ঢাবভঔ ০৪-০১-১৯৭৭ এ বথাদ ভাঔা লাআাগঙ শব,
শাদাগভ শওাদ গওা প্রতাদ ওভা বাাআগ দা। বওন্তু স্ভাভও দাং- এফ, এন/ এনবট (াআবে)-৪-এন-ব/১২/৮৪/৬৬ ঢাবভঔ
২০-০৫-৮৬ াআাং এ বথাদ ভাঔা লাআাগঙ শব, শধ-শেম চবদঢওাভগড শঢদ বদথথাভগড বমম্ব লাআগম এাআ শক্ষগে গওা
প্রতাদ ওভা বাাআগ। ঢাঙাড়া স্ভাভও দাং- এফ, এন/ এনবট (াআবে)-৪-এন-ব-১২-৮৪/১১৫, ঢাবভঔ ৩০-০৯-১৯৮৫ এ
বথাদ ভাঔা লাআাগঙ শব, াফবওপাগ ভঔাস্তওামীদ ফগও ধভঢথী ফগ ওঢথয ওাগচভঢ বলাগ কডয ওবভা ববথ
শফাঢাগও গওা শঢদ  পাঢা প্রতাদ ওভা লাআগম শাআ শক্ষগে াঈক্ত পাঢাভ গওা প্রতাদ ওভা বাাআগ। বওন্তু াঈধগভাক্ত
বথাদ গে শওাদ শওাদ শক্ষগে শতঔা বাাআগঢগঙ শব, বগযর াসুবথা া প্রযাবদও চবঝমঢাভ ওাভগড বণা ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীভ প্রাধয াবরথও শঢদ ৃবদ্ধ/ ধগতান্পবঢ া ান্য শওাদ ওাভগড াঅগতয চাবভ ওবভগঢ বমম্ব ল বথা বঞও ফগ
াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা াঈগত্তামদ ওভা ে ল দা। নগম াগদগওাআ প্রাধয গওা শাদা/ শাদাগভ াাংয লাআগঢ
বঞ্চঢ লদ।
২। ভওাভ বরবঝ লানুপূবঢভ াগণ বগঘদা ওবভা বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ াঈৎ
পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রাধযঢা প্রবঢবিঢ লাআাভ ধভ াআলা বওঙুগঢাআ ন্যা দীবঢভ (াআর্কাআবঝ) বদভীগঔ াবঢম লা াঈবঘঢ
লাআগ দা। াঢএ, এাআ াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রবঢবিঢ লা াগধগক্ষ াঈলাভ ম্পূডথ া াঅাংবযও গওা শব
শওাদ ফগ াঈগত্তামদ/ প্রতাদ ওভা বাাআগ।
৩। এাআ াবন াঅগতয াণথ বপাগকভ াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাগকভ এঢতাংক্রান্ত ধূগথভ ওম াঅগতগযভ াংগযাথদী
বলা চাবভ ওভা লাআম। ান্য শওাদ াঅগতগযভ াগণ ােবঢ ণাবওগম াআলা মৎ লাআগ।

শফাাঃ নারুও বযওতাভ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৩০২৪
বঢভড (গচযিঢাভ ক্রফ ানুাগভ দ):
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক।
২। াণথ বঘ, াণথ বপাক, ঠাওা।
৩। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, ঠাওা।
৪। বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ বফাদ ন্দভ পদ, ঠাওা।
৫। বঘ/াবঢবভক্ত বঘ -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক) ঢালাভ াঅঢাপুক্ত ওম
াবথতিভ/ধবভতিভ/বলা যাঔাফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ৪৩ ওাওভাাআম, ঠাওা। ঢালাভ াথীদস্থ ওম াবনগ
াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড-এভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৭। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা।
৮। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এদ, এ, বচ) শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢালাভ াথীদস্থ ওম াবনগ
াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড-এভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৯। বলা ফলা বদন্ত্রও (গ-াফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। ঢালাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য
ানুগভাথ ওভা লাআম।
১০। বপাকী ওবফযদাভ -------------------------------------- বপাক। ঢালাভ াথীদস্থ ওম তিগভ াআলাভ ানুবমবধ
শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
১১। ওম স্ব-যাবঢাভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড।
১২। যস্থাধদা ধবভঘামও -------------------------------------- ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ।
১৩। শচমা প্রযাদ (ওম শচমা) ঢালাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
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১৪। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ ঘট্টগ্রাফ।
১৫। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ) ভাচযালী।
১৬। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা।
১৭। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
১৮। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৯। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
২০। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা।
২১। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
২২। াস্তাদ যাঔা, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২৩। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা।
২৪। কাটথ দবণ/াংওমদ/াবন ওবধ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১
দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/পাঢা-১৬/৯৫/১৬(৩০০)

ঢাবভঔ:

১৪-১০-১৪০৫ াাং
২৭-০১-১৯৯৯ াআাং

াবন স্ভাভও
বর:

ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ গওা
াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রতাগদভ াঅগতয াবঢম প্রগে।

াণথ বপাগকভ ১২-৮-১৯৯৫/২৮-৪-১৪০২ ঢাবভগঔভ াফ/ াব (াস্ত-১) পাঢা-১৬/৯৫/১৪৬ াংঔযও াবন
াঅগতয ফূগম ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ গওা
াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রতাগদভ বদ্ধান্ত কৃলীঢ ল। এক্ষগড ধবথাগমাঘদাগন্ত শতঔা বাগে শব াঈক্ত াঅগতযবঝ ঘাওবভ
(গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯১ এভ াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা ম্পবওথঢ ানুগেগতভ াগণ েবঢধূডথ দ।
এঙাড়া গওা াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রতাগদভ াঅগতগযভ নগম দাদা ভওফ চবঝমঢাভ ৃবষ্ট লগগঙ।
২। াঈধবুথক্ত াস্থাভ শপ্রবক্ষগঢ ভওাভ াণথ বপাগকভ ১২-৮-১৯৯৫/২৮-৪-১৪০২ ঢাবভগঔভ াফ/ াব (াস্ত-১)/ পাঢা১৬/৯৫/১৪৬ াংঔযও াবন াঅগতযবঝ াবঢগমভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ। ঢগ াঈক্ত াবন াঅগতগযভ বপবত্তগঢ শওাদ
গওা াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা াআগঢাফগথয প্রতাদ ওভা লগ ণাওগম ঢা শও বপবত্তও এক্স-গ্রাবা বলাগ প্রতাদ
াণা write off এভ প্রস্তা াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক, স্ব-যাবঢ াংস্থা এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ াণথ বপাগক
শপ্রভড ওভগ।
৩। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ।

শফাাঃ াঅব্দুম মবঢন ফন্টম
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)
শনাদ: ৮৬৯৫০৭
বঢভদাঃ
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম ঠাওা। ঢাভ াথীদস্ত াবথতিভ/ ধবভতিভ/ াংস্থা
ানুবমবধ শপ্রভগদভ ানুগভাথ ওভা লগমা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফফীএভ ওাবথাম, ঠাওা। ঢাভ াথীদ াবথতিভ/ ধবভতিভ/ াংস্থা ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ
ওভা লগমা।
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ,১৮৯ যলীত দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাও -১০০০। ঢাভ াথীদ
ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
৪। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা।
৫। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ --------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। ঢাগতভ াথীদ াবথতিভ/
ধবভতিভ/ াংস্থা এভ ানুবমবধ শপ্রভগদভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
৬। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা।
৭। শঘাভফযাদ -------------------------------------- (ওম স্ব-যাবঢ াংস্থা)।
৮। যস্থাধদা ধবভঘামও-------------------------- (ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ)।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1293 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াঈৎ পাঢা-১/৯৭/০৭
বর:

ঢাবভঔ: ২২/০১/২০০৪ বরাঃ

শভওাবভ বযক্ষা প্রবঢিাগদভ বযক্ষও-ওফথঘাভীকগডভ াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে।

াঈধবুথক্ত বরগ াঅবতষ্ট লগ চাদাগদা বাাআগঢগঙ শব, শভওাবভ বযক্ষা প্রবঢিাদফূগলভ {েুম, ওগমচ, ফাদ্রাা,
এএব (গপাগওযদাম), এাআঘ এ ব (যা-যস্থাধদা)-এভ বযক্ষওগতভ ভওাবভ াাংগযভ এও ফাগভ ফূম
শঢগদভ ২৫% লাগভ  ওফথঘাভীগতভ ভওাবভ াাংগযভ এও ফাগভ ফূম শঢগদভ ৫০% লাগভ ঘমবঢ াণথ ৎগভ এওবঝ
াঈৎ পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওবভগঢবঙ।
২। াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ শণগও াআলা ওাবথওভ ওভা বাাআগঢ ধাগভ।

শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঘ
বযক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ।
াকবঢভ চন্য:
বুগ্ম-বঘ
াগচঝ ানুবপাক
াণথ বপাক
াণথ ফন্ত্রডাম।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বপা-৩/২০০০/৩৬
বর:

ঢাবভঔ: ০৬/৫/২০০৪ বরাঃ

শভবচষ্ট্রাটথ শভওাবভ প্রাণবফও বতযামগভ বযক্ষওগতভ ১০% ফলাখথ পাঢা  াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে: প্রাণবফও কডবযক্ষা ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-প্রাণফ/প্রযা-৩/বফবঢ-১/৯৮/৬১৩  ৬১৪
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, শভবচষ্ট্রাটথ প্রাণবফও বতযামগভ বযক্ষওগতভগও
ঢাাঁগতভ শঢগদভ ভওাবভ াাংগযভ াঈধভ ১০% লাগভ ফলাখথ পাঢা এাং বযক্ষওকগডভ এওফাগভ ফূম শঢগদভ ভওাবভ
াাংগযভ ২৫% লাগভ াঈৎ পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।

শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঘ
প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
াকবঢভ চন্য ানুবমবধ:
বুগ্ম-বঘ
াগচঝ ানুবপাক, াণথ বপাক।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা-১
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃব-৩/২০০৪/১০২

৮-৭-২০০৪ বরাঃ
২৪-০৩-১৪১১ াাং

াবন স্ভাভও
বর:

ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফূল এাং াফবভও াবলদীভ
াভপ্রাি ওফথওঢথা-ওফথঘাভী  ধাবভাবভও শধদযদগপাকীগতভ াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ভওাভ ওম শেডীভ ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্বযাবঢ াংস্থাফূল এাং
াফবভও াবলদীভ াভপ্রাি ওফথওঢথা-ওফথঘাভী  ধাবভাবভও শধদযদগপাকীগতভ ২০০৪-০৫ াণথ ঙভ লগঢ ফাবও দীঝ
শধদযগদভ ফধবভফাড াণথ াঈৎ পাঢা বলাগ প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ। এ সুবথা ১০০% শধদযদ
ফধথডওাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ।
২। এ াঈৎ পাঢা াভপ্রাি ফুমফাদ শধদযদগপাকী/ ধাবভাবভও শধদযদগপাকীকড দীঝ শধদযগদভ ৫০% লাগভ
ঙগভ রৃাআ াইগত রৃ‟বঝ এাং ান্যান্য থফথামম্বী শধদযদগপাকী/ ধাবভাবভও শধদযদগপাকীকড ঢাাঁগতভ স্ব-স্ব প্রতাদ থফথী
াঈৎ াঈধমগক্ষ দীঝ শধদযগদভ ফধবভফাড এওবঝ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ।
৩। ১০০% শধদযদ ফধথডওাভীকড, ১০০% শধদযদ ফধথড দা ওভগম শব ধবভফাড ফাবও দীঝ শধদযদ প্রাধয লগঢদ
াঈক্ত ধবভফাড াণথ াঈৎ পাঢা বলগগ প্রাধয লগদ।
৪। যাাংগওভ ফাথযগফ শধদযদ াঈগত্তামদওাভীগতভ এ াঈৎ পাঢা বদথথাভগডভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং- াফ/ াব/
ববথ-১/ ৩বধ-২৬/ ৮(াাংয-২) ১২৮ ঢাবভঔ ১১-৯-২০০১ এভ বদগতথযদা ানুভডী লগ।
এ ব এফ াঅুম ওাগযফ
বুগ্ম-বঘ (প্রববথ)
৮-৭-২০০৪ বরাঃ
ঢাবভঔ:
২৪-০৩-১৪১১ াাং

দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃব-৩/২০০৪/১০২
জ্ঞাঢাগণথ/ ওাবথাগণয ানুবমবধ শতা লগমা:-

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা।
৩। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ১৮৯ দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা১০০০। (ঢাাঁভ াথীদ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৫। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা।
৬। বঘ াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৯। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ (ওম) ---------------------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁভ
াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৮। াবঢবভক্ত বঘ (ওম)/ াণথ বদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
৯। ফলা বলা বদন্ত্রও শগুদাবকঘা, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ
ওভা লগমা।)
১০। ববচবটএন, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১১। বুগ্ম-বঘ (ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
১২। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) ------------------------------------------------------------------১৩। যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী যাাংও, চদঢা যাাংও, াগ্রডী যাাংও  াাংমাগতয ওৃবর যাাংও।
১৪। শচমা প্রযাও (ওম) -------------------------------------------------- (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ
ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা ----------------------------------------------শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা- ৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎ পাঢা-২/২০০৫/১২০

ঢাবভঔ:

১০-৭-১৪১২ োব্দ
২৫-১০-২০০৫ বরষ্টাব্দ

বর:

াাংমাগতয সুপ্রীফ শওাগঝথভ ফাদদী প্রথাদ বঘাভধবঢল াঅবধম বপাক এাং লাাআগওাঝথ বপাগকভ ফাদদী
বঘাভধবঢকডগও াঈৎ পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে:

াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-বঘাভ-৪/১ এাআঘ-১১/০৫

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাভওাভী বদগতথযক্রগফ চাদাগে শব, াাংমাগতয সুপ্রীফ শওাগঝথগভ ফাদদী প্রথাদ
বঘাভধবঢল াঅবধম বপাক এাং লাাআগওাঝথ বপাগকভ ফাদদী বঘাভধবঢকডগও ধূগথভ থাভাাবলওঢা চাঢী শঢদ
শেম, ২০০৫ শফাঢাগও ৩১-১২-২০০৪ ঢাবভগঔভ াঅলবভঢ া প্রাধয ফাবও ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈৎপাঢা প্রতাগদ
এাং ১-৭-২০০৬ ঢাবভঔ শণগও ফাদদী বঘাভধবঢগতভ প্রাধয ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈৎপাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
২. শবগলঢু ফাফদী বঘাভধবঢকগডভ শঢদ-পাঢাবত াঅাআগদভ ফাথযগফ বদথথাবভঢ লগ ণাগও, শগলঢু াঈক্ত াঈৎপাঢা
প্রতাগদভ বরবঝ াঅাআগদভ াঅঢা াঅদাভ াঈগতযাক গ্রলগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম।
াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ
ববদভ লওাভী বঘ
বঘ
াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-৪)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা-১
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃব-৬/২০০৪/১৮৪

২২শয ওাবঢথও ১৪১১ াাং
৬-১১-২০০৪ বরাঃ

ধবভধে
বর:

াভপ্রাি ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফূল এাং াফবভও
াবলদীভ াভপ্রাি ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ াঈৎ পাঢা প্রাধযঢা াংক্রান্ত।

ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফূল এাং াফবভও াবলদীভ শওাদ
ওফথওঢথা-ওফথঘাভী াগভ বাাভ ফাগ াঈৎ ানুবিঢ লগম াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ধূ
থ ঢথী ফাগ াঅলবভঢ ফূম
শঢগদভ ফধবভফাড াণথ াঈৎ পাঢা বলগগ প্রাধয লগদ ফগফথ ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ।
এাআ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
এ ব এফ াঅুম ওাগযফ
বুগ্ম-বঘ (প্রববথ)
দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃব-৬/২০০৪/১৮৪ (৫০০)

ঢাবভঔ:

২২শয ওাবঢথও ১৪১১ াাং
৬-১১-২০০৪ বরাঃ

জ্ঞাঢাগণথ/ ওাবথাগণথ ানুবমবধ শতা লগমা:১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা।
৩। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ১৮৯ দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা১০০০। (ঢাাঁভ াথীদ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৫। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা।
৬। বঘ াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৭। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ (ওম) ---------------------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁভ
াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৮। ফলা বলা বদন্ত্রও (গাফবভও), াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ
শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৯। ববচবটএন, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১০। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) ------------------------------------------------------------------১১। শচমা প্রযাও (ওম) ------ (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
১২। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা ----------------------------------------------শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭১৬৬০
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা- ৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎপাঢা-২/২০০৫/১৪৮
বর:

ঢাবভঔ:

১২-০৯-১৪১২ োব্দ
২৬-১২-২০০৫ বরষ্টাব্দ

সুপ্রীফ শওাগঝথভ ফাদদী বঘাভধবঢকগডভ প্রাি ফাবও শঢগদভ ফধবভফাড াণথ াঈৎপাঢা প্রতাদ।

ূে: ১। াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াঈৎপাঢা-২/২০০৫/১২০, ঢাবভঔ- ২৫-১০-২০০৫
২। ফাদদী াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ ফন্ত্রী ফগলাতগভ াঈধানুিাবদও ধে দাং-১৪২৭/২০০৫
ঢাবভঔ ১০-১১-২০০৫।
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ ফাদদী াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রীভ াঅথা ভওাবভ ধগেভ শপ্রবক্ষগঢ
বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, সুপ্রীফ শওাগঝথভ ফাদদী বঘাভধবঢকগডভ প্রাি ফাবও শঢগদভ ফ ধবভফাড াণথ াঈৎ
পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা বাগে এাং শ ানুবাী প্রগাচদী ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওগভ বরবঝ
াঅধাঢঢ বদষ্পবত্ত ওভা শবগঢ ধাগভ। ঢগ The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges)
Ordinance, 1978 ানুবাী াঈৎপাঢাভ বথাদ দা ণাওা এ যাধাগভ প্রগাচদী াংগযাথদী াঅদগদভ াঈগতযাক গ্রলড
ওভা শবগঢ ধাগভ।
াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঘ
াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-৪)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা- ৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎপাঢা-১/৯৭/০৪

ঢাবভঔ:

বর:

াাংকীপূঢ াঅদাভগতভ াইত-াঈম-াঅবলা াঈধমগক্ষ বগযর পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

বট.. দাং-স্বাঃফাঃ(াঅদ-২)/যাঝাাঃ৩/৯৯/১৮০, ঢাাং- ২৬/১২/২০০৫

২৫-০৯-১৪১২ োব্দ
৮-০১-২০০৬ বরষ্টাব্দ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, াাংকীপূঢ াঅদাভগতভ াইত-াঈম-াঅবলাভ
ধূগথ ঙগভ রৄথু এওাভ ৩০ বতগদভ দতবদও পাঢাভ ফধবভফাড াণথ বগযর পাঢা বলগগ প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ
জ্ঞাধদ ওভা লগমা। ঢগ, এ যপাভ প্রঢযাযী াংস্থা লদ ওভগ এাং ভওাবভ শওারাকাভ শণগও শওাদ াণথ ঙাড় ওভা বাগ
দা।
শফাাঃ াঅচলারুম াআমাফ
লওাভী বঘ
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-৪)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা- ৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াঈৎপাঢা-১/৯৭/৫৭
বর:

ঢাবভঔ: ২১-০৫-২০০৬ বরাঃ

াাংকীপূঢ াঅদাভ তস্যগতভ চন্য ৎগভ ১বঝ বগযর পাঢাভ ধবভগঢথ ২বঝ বগযর পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে: ও) াণথ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎপাঢা-১/৯৭/০৪, ঢাাং ৮-১-০৬াআাং।
ঔ) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-স্বাঃফ(াঅদ-২)যাঝা-৩/৯৯ (ঙাাদবণ)
াঈধবুথক্ত বর  ূেিগভ প্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, বদগাকওাভী াংস্থা বদচস্ব াগচঝ ভাি শণগও যপাভ লদ
ওভগ-এ যগঢথ াাংকীপূঢ াঅদাভগতভ বদগাকওাভী ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও াাংকীপূঢওামীদ ফগ াাংকীপূঢ াঅদাভগতভ ঙগভ
এওবঝভ ধবভগঢথ রৃবঝ (৩০×২ = ৬০ বতগদভ দতবদও পাঢাভ ধবভফাড াণথ) বগযর পাঢা প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ
বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
২। াআমাফ থফথামম্বীগতভ চন্য রৃবঝ শগযর পাঢাভ এওবঝ াইরৃম াঅবলাভ ধূগথ এাং াধভবঝ াইরৃম বনঢগভভ ধূগথ এাং
ান্যান্য থফথামম্বীগতভ শক্ষগে ঢাগতভ রৃবঝ প্রথাদ থফথী াঈৎগভ ধূগথ প্রগত লগ।
৩। এাআ াঅগতয াস্তাগদভ শক্ষগে াণথ ঙভগও (চু মাাআ-চুদ) ৎভ বলগগ কডদা ওভা লগ এাং ১মা চুমাাআ, ২০০৬
লগঢ াআলা ওাবথওভ লগ।
ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ
লওাভী বঘ
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, াঅদাভ যাঔা-২)
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াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎ পাঢা-১/২০০৫/৪৪

ঢাবভঔ:

১৭/১২/১৪১৪োব্দ
৩১/০৩/২০০৮ বঔষ্টাব্দ

বর:

ওৃবর ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ ববপন্প ওৃবর কগরডা প্রবঢিাগদ বদগাবচঢ, াাংকীপূঢ াঅদাভ তস্যগতভ ৎগভ
২বঝ াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:-

ওৃবর ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-কগরডা-১/শঢদ (াবভ)-২৭/২০০৬/৯১ ঢাবভঔ: ১৭/০২/২০০৮।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ফঢাফগঢভ শপ্রবক্ষগঢ বদগাকওাভী াংস্থা
বদচস্ব াগচঝ শণগও যপাভ লদ ওভগ এ যগঢথ ওৃবর ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ াাংমাগতয ওৃবর কগরডা াআদবষ্টবঝাঈগঝভ
৯৮ চদ াাংকীপূঢ াঅদাভ তস্যগতভ ৎগভ ২বঝ বগযর পাঢা প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা
লগমা।

শফাাঃ াঅরৃভ ভবযত বফা
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ:- ৭১৬৭৯০৩।
বঘ
ওৃবর ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃাঅাঃ- ববদভ লওাভী বঘ কগরডা যাঔা-১)।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1302 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-১
দাং-াফ/ াব/ ববথ-১/ ঘাাঃ বাঃ-৩/২০০৪/৯৯

ঢাবভঔ:

২৪/৬/২০০৮ বরাঃ
১০/৩/১৪১৫ াাং

ধবভধে
বর:

ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফূল এাং াফবভও াবলদীভ
াভ প্রাি ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ধাবভাবভও শধদযদগপাকীগতভ াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

াণথ বপাগকভ ০৮/৭/২০০৪ বরাঃ (২৪/৩/১৪১১ াাং) ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ ববথ-১/ ঘাাঃ বাঃ-৩/ ২০০৪/১০২
দাং ধবভধে।

ভওাভ ওম শেডীভ ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথ াংমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফূল এাং
াফবভও াবলদীভ াভ প্রাি ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ধাবভাবভও শধদযদগপাকীগতভ ২০০৮-২০০৯ াণথ ঙভ লগঢ ফাবও
দীঝ শধদযগদভ ফধবভফাড ঙগভ রৃাআবঝ াঈৎ পাঢা প্রতাগদভ চন্য ূগোক্ত ধবভধে বদম্নরূগধ াংগযাথগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড
ওগভগঙ:২। াভ প্রাি ফুমফাদ শধদযদগপাকী/ ধাবভাবভও শধদযদগপাকীকড দীঝ শধদযগদভ ফধবভফাড ঙগভ রৃাআ াইগত
রৃাআাভ এাং ান্যান্য থফথামম্বী শধদগপাকী/ ধাবভাবভও শধদযদগপাকীকড ঢাাঁগতভ স্ব-স্ব প্রথাদ থফথী াঈৎ াঈধমগক্ষ দীঝ
শধদযগদভ ফধবভফাড রৃাআবঝ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ।
৩। ১০০% শধদযদ ফধথডওাভীকড ১০০% শধদযদ ফধথড দা ওভগম শব ধবভফাড ফাবও দীঝ শধদযদ প্রাধয লগঢদ
াঈক্ত ধবভফাড াণথ রৃাআাভ াঈৎ পাঢা বলাগ প্রাধয লগদ।
৪। যাাংগওভ ফাথযগফ শধদযদ াঈগত্তামদওাভীগতভ এ াঈৎ পাঢা বদথথাভগডভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ১১/৯/২০০১ বরাঃ
ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ ববথ-১/ ৩বধ-২৬/ ৮৬ (াাংয-২)/ ১২৮ দাং স্ভাভগওভ বদগতথযদা ানুভডী লগ।
ভাবচা শকফ এদ বট ব
বুগ্ম- বঘ (প্রববথ)
দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃ বাঃ-৩/২০০৪/৯৯

ঢাবভঔ:

২৪/৬/২০০৮ বরাঃ
১০/৩/১৪১৫ াাং

ানুবমবধ: ত জ্ঞাঢাগণথ/ ওাবথাগণথ:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা।
৩। াাংমাগতগযভ ফলাবলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতগযভ ফলাবলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ ওাবথাম, াবটঝ
পদ,৭৭/৭ ওাওভাাআম ঠাওা (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগদভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা।
৫। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ ঠাওা।
৬। বঘ, াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৭। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
৮। াবঢবভক্ত বঘ (ওম)/াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
৯। বলা ফলা বদন্ত্রও, বলা ফলাবদন্ত্রগওভ ওাবথাম, বঘাম পদ, ৩ শনচ, শগুদাবকঘা, ঠাওা-১০০০।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
১০। ববচবটএন, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১১। বুগ্ম-বঘ (ওম), াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
১২। বপাকী ওবফযদাভ (ওম), --------------------------------------।
১৩। যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী যাাংও, চদঢা যাাংও, াগ্রডী যাাংও  াাংমাগতয ওৃবর যাাংও।
১৪। শচমা প্রযাও (ওম) --------------------------------------।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম) --------------------------------------।
শফাাঃ াআাঈনুঘ াঅমী ঔাদ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭১৬৬০
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
(াস্তাদ ানুবপাক)

প্রজ্ঞাধদ
ঢাবভঔ, ১ দঘে ১৪১৬ োব্দ/১৫ ফাঘথ ২০১০ বরস্টাব্দ
এ.াঅভ. দাং–৮৩-াঅাআদ/২০১০/াফ/াব (াস্তাঃ-১)/চাাঃগাঃগেমাঃ- ৪/২০১০।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXII of 1975) এভ থাভা ৫ এ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম ভওাভ ঘাওবভ (শঢদ  পাঢাবত)
াঅগতয, ২০০৯ (যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ) এভ বদম্নরূধ াংগযাথদ ওবভম, বণা:াঈধবভাঈক্ত াঅগতয এভ ানুগেত ১৫ এভ াঈধ-ানুগেত (১) এভ ধবভগঢথ বদম্নরূধ াঈধ- ানুগেত (১) প্রবঢস্থাবধঢ
লাআগ। বণা–
„১) ভওাবভ াঅগতয দাং াফ/ াব(াস্ত)-৪/ এনব-১২/ ৮৬/ ২৯, ঢাবভঔ ৩ চুমাাআ, ১৯৮৮ এভ বথাদ ানুাগভ
াবরথও াঈৎ পাঢা প্রগত লাআগ‟।
২। াআলা ০১-০৭-২০০৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ
ট. শফালাম্মত ঢাগভও
াণথ বঘ
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াাংমাগতয

শকগচঝ

াবঢবভক্ত াংঔযা
ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ
ৃলস্পবঢাভ, ফাঘথ ১৮, ২০১০
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
(াস্তাদ ানুবপাক)
প্রজ্ঞাধদ
ঢাবভঔ, ১মা দঘে ১৪১৬ োব্দ/ ১৫াআ ফাঘথ ২০১০ বরস্টাব্দ
এ.াঅভ. দাং-৮৪-াঅাআদ/২০১০/াফ/াব (াস্তাঃ-১)/চাাঃগাঃগেম-৫/২০১০।– Services (Reorganization and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এভ থাভা ৫ এ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম ভওাভ ঘাওবভ [স্ব-যাবঢ (Public
Bodies) এাং ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদফূল] (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ২০০৯ এভ বদম্নরূধ াংগযাথদ ওবভম, বণা:াঈধবভ-াঈক্ত াঅগতয এভ ানুগেত ১৫ এভ াঈধ-ানুগেত (১) এভ ধবভগঢথ বদম্নরূধ াঈধ-ানুগেত (১) প্রবঢস্থাবধঢ
লাআগ, বণা„১) ভওাবভ াঅগতয দাং-াফ/ াব(াস্ত)-৪/ এনব-১২/ ৮৬/ ২৯, ঢাবভঔ ৩ চুমাাআ, ১৯৮৮ এভ বথাদ ানুাগভ
াবরথও াঈৎ পাঢা প্রগত লাআগ।‟
২) াআলা ০১-০৭-২০০৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ।

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ
ট. শফালাম্মত ঢাগভও
াণথ বঘ।
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(এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔভ স্ভাভগওভ স্থমাবপবরক্ত লগ)
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/াঈৎ পাঢা-০১/৯৭/২৮
বর:

ঢাবভঔ: ০৯/০৯/২০১০ বরাঃ।

াস্থাী যাঝাবমদ াঅদাভগতভ (ধুরুর  ফবলমা) বগযর পাঢা ৃবদ্ধওভড প্রগে।

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ (াঅদ-২)পাঢা-১/২০০৯/২৮০, ঢাবভঔ: ০৩/০৮/২০১০ বরাঃ
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ াস্থাী াঅদাভগতভ-শও ২৯৮১.১৬ ঝাওা বলাগ ২ (রৃাআ)বঝ বগযর পাঢা
প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
২। াআমাফ থফথামম্বীগতভ শক্ষগে াঈবেবঔঢ রৃবঝ বগযর পাঢাভ এওবঝ ধবে াইত-াঈম-বনঢগভভ ধূগথ এাং াধভবঝ ধবে
াইত-াঈম-াঅবলাভ ধূগথ এাং ান্যান্য থফথামম্বীগতভ শক্ষগে াঈক্ত বগযর পাঢা ঢাাঁগতভ রৃবঝ প্রথাদ থফথী াঈৎগভ ধূগথ
প্রগত লগ।
৩। এ াঅগতয ১মা চুমাাআ, ২০১০ লগঢ ওাবথওভ লগ।

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd

বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘামব, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক, াস্তাদ যাঔা- ১
www.mof.gov.bd
দাং- ০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০১৭.২০১০- ৩৩৬(১২০০)

ঢাবভঔ: ২৪- ১০- ২০১০ বরাঃ

াবন স্ভাভও
বর:

স্ব- যাবঢ  ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদফূল এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকডগও
১-৭-২০০৯ ঢাবভগঔ াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ াঈধভ ২০০৯ াগমভ াঈৎ পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে: ও) াণথ বপাগকভ াঅগতয দাং- এ.াঅভ. ২৫৯ াঅাআদ/ ২০০৯/ াফ/ াব/ (াস্তাঃ- ১)/ চাাঃগাঃগেম- ৫/ ২০০৯/
২৩৬, ঢাবভঔ: ০২- ১২- ২০০৯।
ঔ) াণথ বপাগকভ াঅগতয দাং- এ.াঅভ. ২৫৮ াঅাআদ/ ২০০৯/ াফ/ াব/ (াস্তাঃ- ১)/ চাাঃগাঃগেম- ৪/ ২০০৯/
২৩৫, ঢাবভঔ: ০২- ১২- ২০০৯।
ক) াণথ বপাগকভ প্রজ্ঞাধদ দাং- এ.াঅভ. দাং ৮৪- াঅাআদ/ ২০১০/ াফ/ াব/ (াস্তাঃ- ১)/ চাাঃগাঃগেম- ৫/
২০১০, ঢাবভঔ: ১৫- ০৩- ২০১০।
খ) াণথ বপাগকভ প্রজ্ঞাধদ দাং- এ.াঅভ. দাং ৮৩- াঅাআদ/ ২০১০/ াফ/ াব/ (াস্তাঃ- ১)/ চাাঃগাঃগেম- ৪/
২০১০, ঢাবভঔ: ১৫- ০৩- ২০১০।
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, (ও)  (ঔ) ূগে াঈগেবঔঢ প্রজ্ঞাধদ রৃ’বঝভ ১৫(১)
ানুগেত স্ব- যাবঢ  ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদফূল এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীকডগও াবরথও
াঈৎ পাঢা এাং োবন্ত  বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ বরগ াঈগেঔ ভগগঙ। বওন্তু Bangladesh Services (Recreation
Allowance) Rules, 1979 এভ বথাদ রৄথুফাে ভওাভী ওফথওঢথা- ওফথঘাভীগতভ চন্য প্রগবাচয বথা, (ক)  (খ) ূগে
াঈগেবঔঢ প্রজ্ঞাধগডভ ফাথযগফ (ও)  (ঔ) ূগে বডথঢ াঅগতগযভ ১৫(১) াঈধানুগেগতভ „এাং োবন্ত  বগদাতদ পাঢা‟
ভবলঢ ওভা ল। এ শক্ষগে পাঢাবত প্রতাগদভ বরগ (ও)  (ঔ) ূগে াঈগেবঔঢ াঅগতগযভ ১(৩)(ও) াঈধানুগেগতভ বথাদ
াধবভবঢথঢ ভগগঙ।
২। এফঢাস্থা, (ক)  (খ) ূগে াঈগেবঔঢ প্রজ্ঞাধগডভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ স্ব- যাবঢ (Public Bodies)  ভাষ্ট্রাত্ত
প্রবঢিাদফূল এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা - ওফথঘাভীগতভগও এাং ‘চাঢী শঢদগেম, ২০০৯’- এভ
াঅঢাপুক্ত ান্য শওাদ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীগও ০১- ০৭- ২০০৯ ঢাবভগঔ াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ াঈধভ া ৩০- ৬- ২০০৯
ঢাবভগঔ াঅলবভঢ ফূম শঢদ  ০১- ০৭- ২০০৯ ঢাবভগঔভ ফূম শঢগদভ ধাণথগওযভ াবযষ্টাাংয ‘াঈৎ পাঢা’ বলগগ
প্রতাগদভ শওাদ সুগবাক/ াওায শদাআ।
শফাাঃ চামাম াঈবিদ
বুগ্ম- বঘ (াস্তাদ)।
বঢভড (গচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ):
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা।
৩। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ৭৭/৭ ওাওভাাআম, ঠাওা। (ঢাাঁভ াঅঢাপুক্ত
ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
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বঘবওৎা পাঢা
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Implementation Division
No.MF(ID)G-2/77/568

dated Dacca the 6th September, 1977

OFFICE MEMORANDUM
Subject:

Medical Facilities in Autonomous and Semi-Autonomous Bodies.

The undersigned is directed to say that in 1974 consolidated Fringe Benefit (Containing
an element of Tk. 30 per month as medical allowance) was introduced for employees as
National Grades X to V. A Medical Allowance of Tk. 30 per month was also sanctioned to
the employees who had not been brought under National Grade., Medical facilities in kind, if
any, provided by the concerned organization was allowed to continue. It was clarified that
medical facilities in kind meant such facilities as were available in the stock of the
organization‟s own dispensaries and hospitals and did not include reimbursement of the cost
of medicine directly to the employee or indirectly through payment of the cost of medicine to
the chemists who supply the medicine to the employee.
2. It has been noticed that while some organizations have abided by the orders of the
Government, some others have been indirectly reimbursing the cost of medicines by
giving the price to the chemists who supply the medicines. Even where the organization
run dispensaries of their own, the cost of medicine not available in the dispensary is
directly or indirectly paid by the organizations. These involve contravention of
Government decision, introduce untenable‟ differences between employees of different
autonomous bodies in the matter of medical facilities and have led to misuse of the
facilities. Examination of misuse detected on a sample check by a high level Committee
of experts were brought to the notice of the autonomous bodies through Ministry of
Finance letter No. MF (ABW-I)Mise, 38/76- 136, dated 14-5-1977.
3. Having considered the matter, the Government have been pleased to decide that
supersession of all Government orders on this subject issued from time to time:a) the employees of autonomous bodies, semi-autonomous bodies, statutory corporation
banks and nationalized enterprises (excluding „workers‟ as defined in the Act X of
1974) who have been placed in the National Grade V to X shall, subject to relevant
orders, be paid the consolidated Fringe Benefit applicable to the respective grades
(which includes medical allowance of Tk. 30 per month) and employees above
Grade-V (i.e., for whom the National Grades were not announced shall be paid the
fixed Medical Allowance of Tk. 30 per month;
b) organization which employ doctors to attend to their employees and run dispensaries
of their won may continue to do so. Such dispensaries will henceforth provide first
aid and life-saving medicines in emergency. The administrative Ministry concerned
will in consultation with Ministry of Health prescribe the list of medicines to be kept
in such dispensaries. Only such medicines which are in stock in the dispensary will
be supplied. Cost of medicines which are not in stock in the dispensary will not be
borne directly or indirectly by the organization.
c) Organization which do not run dispensaries but employ doctors to attend to their
employees may continue to do so but the cost of the medicines prescribed by the
physicians shall not be paid by the organizations directly or indirectly. Such
organizations may open dispensaries and if they do so, the provision of sub-para (b)
above will apply to them as well;
d) The arrangement as are in force in the different organizations in respect of
hospitalization facilities charges for specialties services e.g., X-ray pathological test
etc. may continue. For this purpose specific provision should be included in the
Budget of the concerned organizations as approved by the Government. It will be the
responsibility of the Heads of the organizations to ensure that there are no
extravagance in the expenditure on these facilities. Further, the cases of
hospitalization and specialist services should be reported to the Board of Director at
its next meeting.
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4. These orders shall take effect from the 1

st

October, 1977.

5. It may be mentioned here that on the Implementation of the Government decision on the
recommendations of the Pay and Services Commissions, the system of giving
consolidated amount by way of fringe benefits will be abolished and fringe benefits will
given under separate heads.

A. F. M. EHASANUL KABIR
Additional Secretary-in-Charge
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ াঈাআাং, যাঔা দাং-২
দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-২৩/৭৮-৩৫২(৫০০)

ঢাবভঔ: ২০-১২-১৯৭৮ াআাং

শপ্রভও:

শফাাঃ াাইরৃভ ভলফাদ
াঈধ-বঘ
াণথ ফন্ত্রডাম

বর:

ধাবভাবভও শধদযদ শপাকীগতভ বঘবওৎা পাঢা।

শওাদ ভওাবভ ওফথঘাভীভ ফৃঢুয খবঝগম ভওাগভভ প্রঘবমঢ ববথ ানুবাী বদবতথষ্ট ফগভ চন্য ঢালাভ
াঈত্তাভাবথওাভীগও ধাবভাবভও শধদযদ শতা লাআা ণাগও। ১৯৬৩ াগমভ ভওাবভ ওফথঘাভী (বঘবওৎা) ববথ ানুবাী
ান্যান্য শধদযদ শপাকী ওফথঘাভীগতভ ন্যা ধাবভাবভও শধদযদ শপাকীভা বঘবওৎা য প্রবঢধূভড (re imbursement)
ধাাভ াবথওাভী বঙগমদ। বওন্তু াঈক্ত প্রণাভ বগমাধ াথগদভ ধভ ঢালাভা ান্যান্য শধদযদ শপাকীগতভ ন্যা দকত াগণথ
বঘবওৎা পাঢা ধাাআগদ বও-দা শাআ ম্পগওথ সুবদবতথষ্ট শওাদ ভওাবভ াঅগতয দা ণাওা বলাভক্ষড  ধাদা প্রতাদওাভী
াবন গুবমগঢ বগযর বভ্রান্তওভ ধবভবস্থবঢভ াঈদ্ভ লাআাগঙ।
এাআ যাধাগভ ভওাগভভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা লাআগম ভওাভ বরবঝ লানুপূবঢ লওাগভ বগঘদাধূথও বদ্ধান্ত গ্রলড
ওবভাগঙদ শব, শধদযদ শপাকীগতভ ন্যা ধাবভাবভও শধদযদ শপাকীভা বদবতথষ্ট ফগভ চন্য প্রঘবমঢ লাগভ াণথাৎ ফাবও
৩০ (বেয) ঝাওা লাগভ বঘবওৎা পাঢা প্রাি লাআগদ।
এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ।
শফাাঃ াাইরৃভ ভলফাদ
াঈধ-বঘ
াণথ ফন্ত্রডাম
দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-২৩/৭৮-৩৫২(৫০০)

ঢাবভঔ: ২০-১২-১৯৭৮ াআাং

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য -------------------------------------- শপ্রবভঢ লাআম।
শও, এফ, ওবভফ
যাঔা প্রথাদ
াণথ ফন্ত্রডাম
শনাদ দগ-২৫৯৬৮৭
ন্নদ:
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম। ২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ। ৩। ভাষ্ট্রধবঢভ প্রথাদ বঘগভ এওান্ত বঘ। ৪। াণথ বঘগভ
যবক্তকঢ লওাভী ৫। প্রগঢযও ফবন্ত্র ফগলাতগভ এওান্ত বঘ ৬। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক (যাঔাবপবত্তও) ৭। প্রথাদ বলা
বদাফও  বদভীক্ষও, াাংমাগতয, ঠাওা ৮। ফলা বলাভক্ষও াাংমাগতয, ঠাওা ৯। ফলাবলাভক্ষও াফবভও, ঠাওা ১০।
াবঢবভক্ত বলাভক্ষও ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। ১১। ফলা বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা। ১২।
বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। ১৩। াাংমাগতয ভওাগভভ ওম বঘ। ১৪। াণথ ফন্ত্রডামগভ ওম
বঘ। ১৫। াণথ ফন্ত্রডামগভ প্রগঢযও াথীদস্ত তিভ। ১৬। প্রগঢযও ধবভতিভ প্রথাদ। ১৭। প্রগঢযও াণথ াঈধগতষ্টাভ তিভ।
১৮। প্রগঢযও বপাকী ওবফযদাভ/গচমা/ফলার্কফা প্রযাও। ১৯। প্রগঢযও শরচাবভ াবনাভ/া- শরচাবভ াবনাভ।
২০। প্রগঢযও শচমা বঘাভও। ২১। প্রথাদ, াংাত বপাক ঢণয  শঢাভ ফন্ত্রডাম, ঠাওা। ২২। ফলা বলাভক্ষও,
শভমগ। ২৩। ধবভঘামও, চাঢী ঞ্চ বপাক, ঠাওা। ২৪। ফলা বলাভক্ষও াবডবচযও বলা বদভীক্ষও। ২৫। ফলা
ধবভঘামও বলা বদভীক্ষও প্রবযক্ষড এওাগটফী, ঠাওা।
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
REGULATION WING
SECTION – II

NOTIFICATION
No.MF(FD)/R-II/Medical Allow-3/85/178
Subject:-

Date 10.9.85

Medical Facilities for pension holders and family pension holders.

In partial Modification of this Ministry‟s Memo No.MF/ R-II/ Allow-23/ 78-164 dated 7.8.81 on
the above subject, it has been decided by the Government that the rate of the fixed medical allowance
for the pension holders and the family pension holders will be raised from Tk. 60/- p.m. to Tk. 100/p.m.
2.

The enhanced rate is effective from 1st June, 1985.
Sd/- A.K.M. Rashid Uddin
Deputy Secretary
10.9.85

No.MF(FD)/R-II/Medical Allow-3/85/178(1000)

Date 10.9.85

Copy forwarded for information and necessary action to--M. A. Rahim Mian
Section Officer
Phone: 235111/ 3688
Distribution:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Principal Staff Officer to the chief Martial Law Administrator Old Sangsad Bhaban, Tejgaon,
Dhaka.
Private Secretary to the President, Banga Bhaban, Dhaka.
Private Secretary to Deputy Chief Martial Law Administrators.
Private Secetary to all Minister/ Adviser/ State Minister/ Deputy Minister.
All Ministries/ Divisions.
Comptroller and Auditor-General, Bangladesh, Dhaka.
Controller-General, Defence Finance, Bangladesh, Dhaka.
All head of Departments/ Directorates.
All Divisional Commissioners.
Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka.
Accountant General (Railway), Bangladesh, Chittagong.
Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dhaka.
Accountant General (P.T&T), Bangladesh, Dhaka.
Chief Accounts Officers of all Ministries.
All Deputy Commissioners.
All District Accounts Officers.
All Upazilla Accounts Officers.
All Upazilla Nirbahi officers.
Principal Information officer, Ministry of Information, Broad Casting, Bangladesh, Dhaka.

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1312 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা-৪

প্রজ্ঞাধদ
দাং-এফ,এন/এনবট(াস্তাদ)-৪/১২/৮৫/২১(২৫০)

ঢাবভঔ:

২৬শয এবপ্রম ১৯৮৯
১৩াআ দযাঔ ১৩৯৬

The Service (Re-organisation and Conditions) Act 1975 (XXXII of 1975)-এভ Section-5 এ প্রতত্ত
ক্ষফঢাগম, ভওাভ The Service (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay & Allowances) Order,
1985 এ বদম্নরূধ াংগযাথদ ওবভগমদ, বণা:াঈধবভাঈক্ত order এভ paragraph 13 এভ Sub-paragraph (2) এভ ধবভগঢথ বদম্নরূধ Sub-paragraph
প্রবঢস্থাবধঢ লাআগ, বণা:„(২) শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও Sub-paragraph (I) এ বদথথাবভঢ ফাবও ১০০ (এওযঢ) ঝাওা বঘবওৎা পাঢা
এাং াঈক্ত Sub-paragraph এ াঈগেবঔঢ সুবথাবত যঢীঢ াবঢবভক্ত ান্য শওাদ বঘবওৎা পাঢা শতা বাাআগ দা।
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ রথ ভভাগলভ চন্য শব ওম রগথভ শতাওাদ শঔামা/ বদথাঘদ ওভা লাআাগঙ াঈলা াবমগম্ব ন্ন
ওবভা বতগঢ লাআগ এাং শওাদ াঈৎ লাআগঢাআ াংস্থাভ ঔভগঘ ঢালাবতকগও শওাদ রথ ভভাল ওভা লাআগ দা। ঢগ
বদাফূগময যস্থা-ধে প্রতাগদভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ টাক্তাভ বদগাক ওভা বাাআগ।‟
২। এাআ প্রজ্ঞাধদ াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ,
এ.গও. এফ নচমুম লও
াঈধ-বঘ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা-৪

প্রজ্ঞাধদ
দাং-এফ,এন/এনবট(াস্তাদ)-৪/১২/৮৫/২২(২৫০)

ঢাবভঔ:

২৬শয এবপ্রম ১৯৮৯
১৩াআ দযাঔ ১৩৯৬

The Service (Re-organisation and Conditions) Act 1975 (XXXII of 1975)-এভ Section-5 এ প্রতত্ত
ক্ষফঢাগম, ভওাভ The Service (Bank and Financial Institutions) (Pay & Allowances) Order, 1985 এ
বদম্নরূধ াংগযাথদ ওবভগমদ, বণা:াঈধবভাঈক্ত order এভ paragraph 14 এভ Sub-paragraph (2) এভ ধবভগঢথ বদম্নরূধ Sub-paragraph
প্রবঢস্থাবধঢ লাআগ, বণা:„(২) শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও Sub-paragraph এ বদথথাবভঢ ফাবও ১০০ (এওযঢ) ঝাওা বঘবওৎা পাঢা এাং
াঈক্ত Sub-paragraph এ াঈগেবঔঢ সুবথাবত যঢীঢ াবঢবভক্ত ান্য শওাদ বঘবওৎা সুবথা শতা বাাআগ দা। ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীগতভ রথ ভভাগলভ চন্য শব ওম রগথভ শতাওাদ শঔামা/ বদথাঘদ ওভা লাআাগঙ াঈলা াবমগম্ব ন্ন ওবভা
বতগঢ লাআগ এাং শওাদ াঈৎ লাআগঢাআ যাাংও প্রবঢিাগদভ ঔভগঘ ঢালাবতকগও শওাদ রথ ভভাল ওভা লাআগ দা। ঢগ
বদাফূগময যস্থা-ধে প্রতাগদভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ টাক্তাভ বদগাক ওভা বাাআগ।‟
২। এাআ প্রজ্ঞাধদ াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ,
এ.গও. এফ নচমুম লও
াঈধ-বঘ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা-৪
দাং-এফ,এন/এনবট(াস্তাদ)-৪/১২/৮৫/৮০(৫০)

ঢাবভঔ:

২৮-৯-১৯৮৯ াআাং
১৩-৬-১৩৯৬ াাং

াবন স্ভাভও
বর:

বঘবওৎা াংক্রান্ত সুবথাবত।

ববপন্প স্বযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভগও বঘবওৎা সুবথাবত প্রতাগদভ
যাধাগভ ওবঢধ াংস্থা শযবওঙু াবদফ ওভাভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ ভওাভ ম্প্রবঢ প্রজ্ঞাধদ দাং- এফ,এন/ এনবট
(াস্তাদ)-৪/১২/৮৫/২১(২৫০), ঢাবভঔ ২৬-৪-৮৯ এাং দাং এফ,এন/এনবট (াস্তাদ-৪)/১২/৮৫/২২(১৫০), ঢাবভঔ
২৬-৪-৮৯াআাং এভ ফাথযগফ বওঙু াংগযাথদী চাবভ ওগভদ। াঅাআদানুকপাগ বালাভ বঘবওৎা সুবথাবত গ্রলড ওবভগঢবঙগমদ
ঢালাগতভ বঞ্চঢ ওভাভ শওাদ াআো ভওাগভভ দাাআ। াঈধগভাক্ত বগঘদা ভওাভ বদগম্নাক্ত বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ:ও) স্ব-যাবঢ াংস্থাফূগলভ চন্য এফ,এদ,এ াঅগতয ১৯৮৫ এভ ১৩(২) থাভা এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাগদভ চন্য
১৪(২) থাভাভ াঅঢা শত সুবথাবত াধবভবঢথঢ ণাবওগ। স্ব-যাবঢ াংস্থাফূগলভ চন্য াঈধগভাক্ত ১৩(২) তাভা
এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ চন্য ১৪(২) থাভা বডথঢ সুবথাবতভ াবলগভ ান্য শওাদ াবঢবভক্ত সুবথাবত
শতা লাআগ দা।
ঔ) াঈধগভাক্ত এফ,এদ,এ াঅগতয ১৯৮৫ এভ ১৩(১) থাভা  যাাংগওভ চন্য ১৪(১) থাভা বডথঢ ভওাবভ
লাধাঢাগমভ ানুরূধ বঘবওৎাভ চন্য পবঢথ সুবথা স্ব-যাবঢ াংস্থাফূগলভ ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও স্বাস্থয ফন্ত্রডামগভ ধূথ
ানুগফাবতঢ শভওাবভ লাধাঢাম/ বক্লবদওগুবমগঢ যলাভ ওবভগঢ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ঢগ যঢথ ণাবওগ শব,
শভওাবভ লাধাঢাম/ বক্লবদগও সুবথাফূল , ফধবথাগভ এাং ফফাদম্পন্প ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ চন্য
প্রগবাচয শেডী ানুবাী লাধাঢাগমভ বম তাবঔম াগধগক্ষ াদবথও ভওাবভ লাধাঢাগমভ লাগভ বগমভ ধবভঢথদ
ওভা বাাআগ। এাআঔাগদ বম বমগঢ টাগঝ ঘাচথ াগত শভওাবভ লাধাঢাম/ বক্লবদগওভ শট ঘাচথগওাআ ুছাাআগ।
ক) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে টাক্তাগভভ ধভাফযথ ফগঢ লাধাঢাগভ পবঢথভ প্রগাচদ লাআগম ঢালাগতভ
বঘবওৎাভ চন্য স্বাস্থয ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ধূথ ানুগফাবতঢ শভওাবভ লাধাঢাম/ বক্লবদগওভ পবঢথভ যস্থা ওভা বাাআগ
এাং প্রগবাচয শেডী ানুবাী লাধাঢাম/ বক্লবদগওভ বম তাবঔম াগধগক্ষ াদবথও ভওাবভ লাধাঢাগমভ লাগভ
বগমভ ধুডথপভড ওভা বাাআগ। এঔাগদ বম বমগঢ টাগঝ ঘাচথ াগত রৄথুফাে শট ঘাচথগওাআ ুছাাআগ।
২। এাআ বদ্ধান্তফূল াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ।
এ.গও. এফ নচমুম লও
াঈধ-বঘ।
বঢভড:১। ফুঔয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ শঢচকাাঁ, ঠাওা।
২। পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ, াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৩। বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ বঘাম (কডপদ শযগভাাংমা দকভ) ঠাওা।
৪। বঘ/ পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ ----------------------------------------------------(ওম)।
৫। শঘাভফযাদ/যস্থাধদা ধবভঘামও ------------------------------------------- (ওম স্ব-যাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত
যাাংও/ াণথমগ্নী প্রবঢিাদ)।
৬। শঘাভফযাদ, „ওদওধ‟ ষ্টীভ লাাঈচ, ওাভাদ াচাভ, ঠাওা।
৭। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ঠাওা- ১০০০।
৮। ফলা বলা বদন্ত্রও, এবচব পদ, ঠাওা।
৯। ফলা-ধবভঘামও, াবডবচযও বদভীক্ষা, াাংমাগতয, ঠাওা।
১০। ফলা-ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা, াাংমাগতয, ঠাওা।
১১। বুগ্ম-বঘ স্বাত্তযাবঢ াঈাআাং/ যাাংবওাং াঈাআাং/ ববদগাক াঈাআাং/ যা বদন্ত্রড  প্রববথ াঈাআাং/ াগচঝ াঈাআাং।
১২। ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াস্তাদ যাঔা।
১৩। াস্তাদ ানুবপাগকভ ওম ওফথওঢথা ।
শফাাঃ শনাভওাদ
ববদভ লওাভী বঘ
াস্তাদ যাঔা-৪
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক,
প্রববথ যাঔা- ২
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/প্রব-২/বঘপা-৩/৮৫/৩৬(২০০)

২৩/৭/৯২ াআাং
৮/৪/৯৮ াাং

‘াবন স্ভাভও’
বর:

াভপ্রাি ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ ধাবভাবভও াভ পাঢা প্রাি যবক্ত-গকথভ বঘবওৎা পাঢা
াংক্রান্ত।

বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, চাঢী শঢদ শেম ১৯৯১ াঅগতগয ভওাবভ/ স্বযাবঢ প্রবঢিাগদভ
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ বঘবওৎা পাঢা ১মা চুদ ১৯৯২ াআাং ঢাবভঔ লাআগঢ ফাবও ১৫০/- ঝাওা বদথথাভড ওভা লাআাগঙ।
াঈধগভাক্ত দীবঢফামা ানুভগড াভ প্রাি ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড এাং ধাবভাবভও াভ পাঢা প্রাি যবক্তকথ
১মা চুদ ১৯৯২ ঢাবভঔ লাআগঢ বঘবওৎা পাঢা ঢথফাগদ ফাবও ১০০/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ফাবও ১৫০/- (বদথথাবভঢ) প্রাধয
লাআগদ।
শফাাঃ াঅনঢা াঈবিদ
বাঃ লওাভী বঘ
বঢভড১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
১। াণথ বঘ, াণথ বপাক, ঠাওা।
২। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
৩। বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ বঘাম, ঠাওা।
৫। বঘ/ পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ ----------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। ঢাাঁলাগতভ াঅঢাপুক্ত
ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ ানুগভাথ ওভা লাআম।
৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ
ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ.এ.বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ
াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
৮। বলা ফলা বদন্ত্রও, (শাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ
ানুগভাথ ওভা লাআম।
৯। বপাকী ওবফযদাভ ------------------------------------------------ বপাক। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ
ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
১০। শচমা প্রযাও (ওম শচমা)। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম।
১১। াঈধগচমা বদথালী াবনাভ (ওম াঈধগচমা)।
১২। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ), ব, াঅভ, ব পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৩। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ), ভাচযালী।
১৪। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা।
১৫। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
১৬। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৭। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
১৮। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা।
১৯। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, -------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
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াাংমাগতয

শকগচঝ

াবঢবভক্ত াংঔযা
ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ
ৃলস্পবঢাভ, চুমাাআ ৮, ১৯৯৯
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১।

প্রজ্ঞাধদ
ঢাবভঔ, ২৪-৩-১৪০৬ াাং/৮-৭-১৯৯৯ াআাং
এ.াঅভ. দাং ১৯৮-াঅাআদ/৯৯/াফ/াব (াস্ত-১)/চাাঃগাঃগেম-১/৯৭/১৬৯-Services (Reorganization and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- এভ Section 5 এ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম ভওাভ াণথ বপাগকভ প্রজ্ঞাধদ দাং
এ.াঅভ. ২৪২-াঅাআদ/৯৭াআাং/াফ/াব (াস্ত-১)/চাাঃ শাঃ শেম-১/৯৭/২১৭, ঢাবভঔ ৬াআ ওাবঢথও, ১৪০৪ াাং
শফাঢাগও ২১ শয াগটাভ ১৯৯৭ াআাং এভ ফাথযগফ চাবভওৃঢ ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ বদম্নরূধ
াবথওঢভ াংগযাথদ ওবভম, বালা ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ, বণা:াঈধবভ-াঈক্ত াঅগতগযভ-(১) ানুগেত ১৪ এভ াঈধ-ানুগেত (২) এভ ধভ বদম্নরূধ াঈধ-ানুগেত (৩) াংগবাবচঢ
লাআগ, বণা:„(৩) ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ফাবও ২০০ ঝাওা লাগভ বঘবওৎা পাঢা প্রাধয লাআগদ।‟;

(৩৬৯৩)
ফুমযাঃ ঝাওা ১.০০
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(২) ানুগেত ১৫ এভ াঈধ-ানুগেত (৫) এভ ধভ বদম্নরূধ াঈধ-ানুগেত (৬) াংগবাবচঢ লাআগ, বণা:„(৬) এাআ ানুগেগতভ ান্যান্য বথাদামী াগধগক্ষ, ওম যবক্ত বদম্ন াভডীগঢ াঈবেবঔঢ লাগভ ফাবও াড়ী
াড়া পাঢা প্রাধয লাআগদ, বণা:াভডী
ফূম শঢদ

াড়ীপাড়া পাঢাভ লাভ (ফাবও)

ঝাওা ১৮০০ ধবথন্ত

ঠাওা, দাভাডকঞ্জ, ঘট্টগ্রাফ, ঔুমদা, ভাচযালীএভ শফগরাধবমঝদ/গধৌভ এমাওাভ চন্য
ফূম শঢগদভ ৫৫% লাগভ দূযদঢফ ঝাওা ৮৫০

ঝাওা ১৮০১ লাআগঢ ৩৮০০ ধবথন্ত

ফূম শঢগদভ ৫০% লাগভ দূযদঢফ ঝাওা ৯৯০

ঝাওা ৩৮০১ লাআগঢ ৯০০০ ধবথন্ত

ফূম শঢগদভ ৪৫% লাগভ দূযদঢফ ঝাওা
১৯০০
ফূম শঢগদভ ৪০% লাগভ দূযদঢফ ঝাওা
৪০৫০

ঝাওা ৯০০১ এাং ঢতূর্ধ্থ

ান্যান্য স্থাগদভ চন্য
ফূম শঢগদভ ৫০% লাগভ
দূযদঢফ ঝাওা ৮০০
ফূম শঢগদভ ৪৫% লাগভ
দূযদঢফ ঝাওা ৯০০
ফূম শঢগদভ ৪০% লাগভ
দূযদঢফ ঝাওা ১৭১০
ফূম শঢগদভ ৩৫% লাগভ
দূযদঢফ ঝাওা ৩৬০০

৩) ানুগেত ১৭ এভ াঈধ-ানুগেত (৩) এভ ধভ বদম্নরূধ াঈধ-ানুগেগত (৪)  (৫) াংগবাবচঢ লাআগ, বণা:„(৪) চাঢী শঢদ শেম, ১৯৯৭ এভ ১১ দাং শেম লাআগঢ ২০ দাং শেগমভ (ঝাওা ২৫৫০-৫৫০৫
লাআগঢ ঝাওা ১৫০০-২৪০০ ধবথন্ত) াঅঢাথীদ শওাদ যবক্তভ ওফথস্থম ঠাওা, দাভদকঞ্জ, ঘট্টগ্রাফ,
ভাচযালী, ঔুমদা, বভযাম, বগমঝ-এভ ববঝ ওগধথাগভযদ/গধৌভ এমাওা াবস্থঢ লাআগম বঢবদ
ফাবও ৮০ ঝাওা লাগভ বাঢাাঢ পাঢা প্রাধয লাআগদ।
৫) চাঢী শঢদ শেম, ১৯৯৭ শঢ াঈচ্চঢভ শেম (ঝাাআফ শেম) বলাগ বববদ ঝাওা ৩৪০০-৬৬২৫
াণা ঝাওা ৪৩০০-৭৭৪০ াণা ঝাওা ৪৮০০-৮১৬০ শেগম শঢদ াঅলভড ওবভগদ ওবভগদ,
বঢবদ াঈধ-ানুগেত (৪) এ বডথঢ বাঢাাঢ পাঢা প্রাধয লাআগদ‟।
৪) ানুগেগত ১৮ ও এভ ধভ বদম্নরূধ ানুগেত ১৮ ঔ বন্পগবযঢ লাআগ, বণা:„১৮ঔ। োবন্ত বগদাতদ পাঢা।- প্রগঢযও ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভী Bangladesh Service
(Recreation Allowance) Rules, 1979 এভ বথাদ ানুবাী োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রাধয
লাআগদ‟।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ,
টাঃ াঅওভ াঅবম ঔাদ
বঘ।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-১

প্রজ্ঞাধদ
দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/২৫৬

ঢাবভঔ:

১৬-০৫-১৪০৬
৩১-০৮-১৯৯৯

াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং- াফ/ াব/ প্রব-২/ বঘপা-৩/ ৮৫/ ৩৬(২০০) ঢাবভঔ ৮-৪-৯৮ াাং/২৩-৭-১৯৯২ াআাং এভ
াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ াভ প্রাি ভওাবভ ওফথওঢথা ওফথঘাভী এাং ধাবভাবভও াভ পাঢা প্রাি যবক্তগকথভ
বঘবওৎা পাঢা ফাবও ১৫০/- (এওযঢ ধঞ্চায) ঝাওা লগঢ ৃবদ্ধ ওগভ ফাবও ২০০/- (রৃাআযঢ) ঝাওা ওভা লম।
২। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগগঙ ওগম কডয লগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ,
শফাাঃ যাফসুগজ্জালা
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)
াণথ বপাক
দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/২৫৬

ঢাবভঔ:

১৬-০৫-১৪০৬
৩১-০৮-১৯৯৯

ানুবমবধ শপ্রবভঢ লম:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ/ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা।
২। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা-ঢাাঁভ প্রযাবগদাও াঅঢাথীদ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ
শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
৩। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ বঘ -------------------------------------ঢাভ প্রযাবদও াঅঢাথবদ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
৪। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রাডাম, ঠাওা-াআলা াাংমাগতয শকগচগঝভ াবঢবভক্ত াংঔযা প্রওায ওগভ
প্রওাবযঢ শকগচঝ বজ্ঞবিভ ১০০০ (এও লাচাভ) ওবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
শফালাম্মত াআাঈসুন
ববদভ লওাভী বঘ
াণথ বপাক
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১
দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/চাাঃগাঃগেম-১/৯৭/১৪৪(১০০০)
বর:

ঢাবভঔ: ১১-০৭-২০০১ াআাং।

ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ বঘবওৎা পাঢা ৃবদ্ধ।

ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ বঘবওৎা পাঢা ভওাভ ১মা চুমাাআ ২০০১ ঢাবভঔ শণগও ২০০ ঝাওা শণগও ৃবদ্ধ
ওগভ ৩০০ ঝাওা াঈন্পীঢ ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ।
২। এ-পাঢা ওম ভওাবভ/স্ব-যাবঢ এাং ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদ/যাাংও  াণথ মগ্নী প্রবঢিাদ/াাংমাগতয ধুবময এাং
াাংমাগতয ভাাআগনম-এ ওফথভঢ ওম ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ।
৩। াভ শপাকভঢ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ।
শফাাঃ যাফসুগজ্জালা
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)
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(এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ স্ভাভও ধগেভ স্থমাবপবরক্ত লগ)
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা-১
দাং-াফ/াব/ববথ-১/৩বধ-২৬/৮৬(াাংয ২)/১২৮

ঢাবভঔ: ১১-০৯-২০০১ াআাং

স্ভাভওধে
বর:

শাফবভও শধদযদগপাকীগতভ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভড ধদ্ধবঢ াবথওঢভ লচীওভড প্রগে।

শব ওম শধদযদাভ যাাংগওভ ফাথযগফ শধদযদ াঈগত্তামদ ওগভ ণাগওদ বঘবওৎা পাঢা ৃবদ্ধভ ওাভগড প্রঘবমঢ
বদফানুাগভ ঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ চন্য ঢাগতভ বধবধ (Pension Payment Order) এাং বট-লান (Disburser‟s half)
বলাভক্ষড াবনগ তাবঔম ওভগঢ ল। এভ নগম বথথঢ বঘবওৎা পাঢা প্রাবিগঢ বমম্ব খগঝ।
২। এাআ াসুবথা রৃভীওভগডভ মগক্ষয ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙদ শবাঃও) বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ চন্য শধদযদাভকড বদচ বদচ বধবধ বলাভক্ষড াবনগ তাবঔগমভ ধবভগঢথ
ভাবভ াংবিষ্ট যাাংগও তাবঔম ওভগদ।
ঔ) যাাংগওভ ক্ষফঢাপ্রাি শওাদ ববদভ াবনাভ া ঢতূর্ধ্থ ধবথাগভ শওাদ ওফথওঢথা এঢতাংক্রান্ত পাঢা ৃবদ্ধভ াঅগতগযভ
দম্বভ  ঢাবভঔ াঈগেঔধুও
থ শধদযদাগভভ বধ বধ  এাং বট-লান এ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভড ওগভ ঢাভ
স্বাক্ষগভভ দীগঘ বদচ দাফ ম্ববমঢ ীম শফালভ প্রতাদ ওভগদ।
ক) বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ ঢণযাবত শধদযদ ধুদাঃপথভগদভ তাী ধবভগযাথওাভী বলগা ভক্ষড াবনগও াংবিষ্ট
যাাংও ঢাৎক্ষবডওপাগ াবলঢ ওভগদ এাং বলাভক্ষড াবন এপাগ প্রাি ঢগণযভ বপবত্তগঢ ঢাভ াবনগ
এঢতাংক্রান্ত ওাকচাবত লাম-দাকাত ওগভ ভক্ষডাগক্ষড ওভগদ।
৩। এাআ াঅগতগযভ প্রাবথওাভ শধদযদ াংক্রান্ত ববথ/ধদ্ধবঢভ াঅগতয/স্ভাভগওভ াংবিষ্ট াাংয াংগযাবথঢ লগগঙ গম কডয
লগ।
৪। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ যাফসুগজ্জালা
বুগ্ম-বঘ
াস্তাদ  প্রববথ
বঢভড:
জ্ঞাঢাগণথ  ওাবথাগণথ:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
৩। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, েপদ, ঠাওা।
৪। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ১৮৯ যলীত দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনফূল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৫। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ/ াবঢবভক্ত বঘ
(ঢাাঁভ াথীদস্ত ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
৬। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৭। বলা ফলা বদন্ত্রও (গ-াফবভও), াাংমাগতয, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনফূল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৮। ববচবটএন, াাংমাগতয, ঠাওা।
৯। াণথ বপাগকভ ওম ানুবপাক।
১০। বপাকী ওবফযদাভ (ওম)-----------------------------।
১১। শচমা প্রযাও (ওম)-----(ঢাাঁভ াথীদস্ত ওম াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
১২।ফলাধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব,াঅভ,ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৩। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা ------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
১৪। শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম শচমা) --------------------------------(ঢাাঁভ াথীদস্ত ওম াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-১
দাং-াফ/াব/ববথ-১/৩বধ-২৬/৮৬/(াাংয-২)/১৪৮

ঢাবভঔ: ২৩/১০/২০০১ াআাং।

বর:

শাফবভও শধদযদগপাকীগতভ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভড ধদ্ধবঢ াবথওঢভ লচীওভড প্রগে।

ূে:

াণথ বপাগকভ ১১/৯/২০০১ ঢাবভগঔভ াফ/াব/ববথ-১/৩বধ-২৬/৮৬/(াাংয-২)/১২৮ (ানুবমবধ াংগবাবচঢ)
স্ভাভও।

াঈধগভাক্ত বরগ াণথ বপাগকভ ূগোক্ত স্ভাভগও াঈগেঔ ওভা লগগঙ শব, শব ওম ওযাাংও লগঢ শধদযদ াঈগত্তামদ
ওগভদ ঢাগতভ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ চন্য বধ,বধ, বলাভক্ষড াবনগ তাবঔগমভ ধবভগঢথ ভাবভ
াংবিষ্ট যাাংগও তাবঔম ওভগদ। যাাংগওভ ক্ষফঢাপ্রাি শওাদ ববদভ াবনাভ া ঢতূর্ধ্থ ধবথাগভ শওাদ ওফথওঢথা পাঢা
ৃবদ্ধ াংক্রান্ত াংবিষ্ট াঅগতগযভ দম্বভ  ঢাবভঔ াঈগমথঔধূও
থ শধদযদাগভভ বধ,বধ, এাং বট-লান এ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা
ধুদাঃবদথথাভড ওগভ ঢাাঁভ স্বাক্ষগভভ দীগঘ বদচ দাফ ম্ববমঢ ীম শফালভ প্রতাদ ওভগদ।
াণথ বপাগকভ াঈধবুথক্ত স্ভাভগও সুবদবতথষ্ট াঅগতয গে চাদা বাগে শব, শওাদ শওাদ যাাংও যাঔা বথথঢ বঘবওৎা
পাঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ বরগ বদগতথবযঢ যস্থা গ্রলড ওভগঙদ দা বা াদবপগপ্রঢ।
ওাগচাআ, শধদযদাভগতভ এাআ াসুবথা তূভীওভগডভ চন্য স্ভাভগওভ বদগতথযদা ানুবাী বণাবণ ঢাবথক্রফ গ্রলড ওভাভ
বরগ প্রগাচদী যস্থা বদগঢ ানুগভাথ ওভা লম।
শফাাঃ যাফসুগজ্জালা
বুগ্ম-বঘ
াস্তাদ  প্রববথ
প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য:
১।
২।
৩।
৪।
৫।

যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা।
যস্থাধদা ধবভঘামও, চদঢা যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা।
যস্থাধদা ধবভঘামও, রুধামী যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা।
যস্থাধদা ধবভঘামও, াগ্রদী যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা।
যস্থাধদা ধবভঘামও, াাংমাগতয ওৃবর যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা।

ত াকবঢভ চন্য:
১। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও।
২। বলা ফলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1322 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
ঢাবভঔ:

দাং এফ/াব/ববথ-৪/বঘপা-১/২০০৪/৬৪

৮-৭-২০০৪ াআাং
২৪-০৩-১৪১১ াাং

ধবভধে
বর:

াভপ্রাি ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, স্বাত্তযাবঢ াংস্থা, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওম
ধবথাগভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড এাং াফবভও াবলদী তস্যগতভ বঘবওৎা পাঢা ৃবদ্ধওভড প্রগে।

াভপ্রাি ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, স্বাত্তযাবঢ াংস্থা, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওম
ধবথাগভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড এাং াফবভও াবলদী তস্যগতভ বঘবওৎা পাঢা ফাবও ৩০০ ঝাওা শঢগও ৪০০ (ঘাভযঢ)
ঝাওা াঈন্পীঢ ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ।
২। এ বডথঢ বঘবওৎা পাঢা ০১-০৭-২০০৪ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
৩। এ পাঢা ধাবভাবভও শধদযদগপাকীল ওম শেডীভ শধদযদগপাকওাভী এাং ১০০% শধদযদ ফধথডওাভীগতভ
শক্ষগে প্রগবাচয লগ।
৪। যাাংগওভ ফাথযগফ শধদযদ াঈগত্তামদওাভীগতভ এ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা বদথথাভগডভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাংাফ/ া/ ববথ-১/ ৩বধ-২৬/ ৮৬(াাংয-২)/ ১২৮, ঢাবভঔ: ১১-০৯-২০০১ এভ বদগতথযদা ানুভডী লগ।
এ ব এফ াঅুম ওাগযফ
বুগ্ম-বঘ (প্রববথ)।
দাং-এফ/াব/ববথ-৪/বঘপা-১/২০০৪/৬৪(৫০০)

ঢাবভঔ:

৮-৭-২০০৪ াআাং
২৪-০৩-১৪১১ াাং

জ্ঞাঢাগণথ/ ওাবথাগণথ ানুবমবধ শতা লগমা:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা।
৩। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ১৮৯ দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা। (ঢাাঁভ
াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৫। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা।
৬। বঘ াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৭। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ (ওম) ---------------------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁভ াথীদস্থ
ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
৮। াবঢবভক্ত বঘ (ওম)/ াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
৯। ফলা বলা বদন্ত্রও শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
১০। ববচবটএন, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১১। বুগ্ম-বঘ (ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
১২। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) ------------------------------------------------------------------১৩। যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী যাাংও, চদঢা যাাংও, াগ্রডী যাাংও  াাংমাগতয ওৃবর যাাংও।
১৪। শচমা প্রযাও (ওম) -------------------------------------------------(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।)
১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা ----------------------------------------------শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/ববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-২/২০০৪/০৩
বর:

ঢাবভঔ: ২৯/০১/২০০৫ বরাঃ।

ভওাবভ ঔভগঘ প্রবযক্ষডলম বুক্তভাগষ্ট্র ধবভাভ শদাভ ভওাবভ ানুগফাতদ প্রাি যস্ত্র াবলদী ওফথওঢথাগতভ
ধবভাগভভ তস্যগতভ বঘবওৎা ীফাভ যপাভ াত ১,৫০,০০০/- (এওমক্ষ ধঞ্চায লাচাভ ঝাওা) ফাে য
ফঞ্জুভী প্রগে।

বদগতথবযঢ লগ াঈধবভাঈক্ত বরগ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম যস্ত্র াবলদী বপাক, প্রবযক্ষড ধবভতিভ, ঠাওা শদাবদাগভ
১৭/১/০৫ ঢাবভগঔভ ৬০১৮/ বঝ/ রুবমাং/২১৭ াংঔযও ধগেভ াঅগমাগও চাদাগদা বাগে শব, প্রবঢ প্রবযক্ষডাণথীভ ০১ চদ স্ত্রী
 ২ ন্তাগদভ চগন্য বঘবওৎা ীফা ঔভঘ াত াঅনুফাবদও চদপ্রবঢ ৫০,০০০/- ঝাওা লাগভ ৩ চগদভ ১,৫০,০০০/(এওমক্ষ ধঞ্চায লাচাভ ঝাওা) ফাে যগভ ফঞ্জুভী প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
এ য াংবিষ্ট াবলদীভ বণাবণ বলা শওাট লগঢ লদ ওভা লগ।
শফাাঃ াঅচলারুম াআমাফ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম,
যস্ত্র াবলদী বপাক,
প্রবযক্ষড ধবভতিভ,
ঠাওা শদাবদা।
(তৃাঃ াঅাঃ- াঅমী লাতাভ শফাাঃ চকমুম, শোারদ মীটাভ।)
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ াঈাআাং
দাং-এফ,এন/এন,বট(াআফবে)-১/এফ,এদ,এ-০৯(বচ)/৮৫/১৪৯(৫০০)

ঢাবভঔ: ২৫-৯-৮৬ াআাং

স্ভাভও বমবধ
াণথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও চাবভওৃঢ ২০-১-৮২ াআাং ঢাবভগঔভ স্ভাভও দাং-াাঃফ/প্রব-২/পাঢা-৫৫/৭৬/২৫ এভ াঅাংবযও
াংগযাথদধূথও, ভওাভ ধাথঢয াঞ্চম শচমাফূগল বদবুক্ত ভওাবভ াঅথা-ভওাবভ াংস্থা/যাাংও  াণথমগ্নী
প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও এাং াফবভও াবলদী, াাংমাগতয ভাাআগনমস্, ধুবময াবলদী  ান্যান্য
শাবফভও াবলদীভ তস্যকডগও ধালাবড় পাঢা ১৯৮৫ গদভ াংগযাবথঢ শঢদ শেগম প্রাধয ফূম শঢগদভ াঈধভ ৩০%
লাগভ (াদবথও ফাবও ৬০০/- ঝাওা) প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙদ।
২। এঢতম্পওথী য াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ধবভতিভ/াংস্থাভ াঅবণথও াগমভ াগচঝ ভাি শণগও শফঝাগঢ লগ।
৩। ১৯৮৫ াগমভ ফবটনাাআট বদাঈ শেম াঅগতযফূগল ধালাবড় পাঢা াংক্রান্ত, াংবিষ্ট াঈধ-ানুগেত, াঈলাভ বদগম্ন বডথঢ
যঢথ এাং এযাধাগভ াংবিষ্ট াঅগতযমী, াঈধগভাক্ত ফগফথ াংগযাবথঢ গম কডয লগ।
৪। াঈধগভাক্ত বদ্ধান্ত ১-৬-৮৫াআাং ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।

এাআঘ, াঅভ তত্ত
াঈধবঘ
বঢভড:
বঘ, াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম।
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াাংমাগতয

শকগচঝ

াবঢবভক্ত াংঔযা
ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ
ফেমাভ, চুমাাআ ২০, ১৯৯৯
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১

প্রজ্ঞাধদ
ঢাবভঔ: ৩০শয াঅরাঢ় ১৪০৬/ ১৪াআ চুমাাআ, ১৯৯৯
দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/১৮১- ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ
ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ স্ভাভওবমবধ দম্বভ এফ,এন/ এন,বট(াআফবে)- ১/ এফ,এদ,এ-৩১ (বচ)/ ৮৫/ ১৪৯(৫০০)
ঢাবভঔ ২৫-৯-১৯৮৬ এভ াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভওাভ ধাথঢয শচমাফূগল বদবুক্ত ওম ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগও
১৯৯৭ গদভ চাঢী শঢদ শেগম প্রাধয ফাবও ফূম শঢগদভ ৩০% লাগভ গথাচ্চ ফাবও ১২০০ (এও লাচাভ রৃাআ যঢ)
ঝাওা ধালাবড় পাঢা প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ।
২। াঈধবভাঈক্ত বদ্ধান্ত ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ
শফাাঃ যাফসুগজ্জালা
বুগ্ম- বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং- াফ/ াব/ ববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/ পাঢা-৩/২০০৫/২৩

ঢাবভঔ:

১৩/১/১৪১২ োব্দ
২৬/৪/২০০৫ বরাঃ।

বর:

যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ সুগবাকী ঙুবঝভ াবগ্রফ শঢদ  পাঢাভ াগণ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-১৯/পাঢা-৫/২০০৪

বদগতথযক্রগফ াঈধবভাঈক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ চাদাগদা বাগে শব Pay & Allowance Regulation Army VoLII শঢ Compensatory & Hill Allowance াংক্রান্ত ববথ 48 (i) এভ 48 (ii) এ াৎবভও সুগবাকী ঙুবঝভ াবগ্রফ শঢদ
 পাঢাভ াগণ ধালাবড় পাঢা/ Hill Allowance প্রতাদ ববথ ম্মঢ দ। 48 (ii) শঢ ওবফযন্ট শভাংগওভ বদগঘ এফ  বট
ব ল Married শদাতস্যকড Hill Allowance ধাগদ, ঢগ যঢথ লগে Hill station এ ঢাগতভ ধবভাভ ঢাগতভ
বলঢ া দা ওভগম Hill Allowance প্রাধয লগদ দা।
াঢএ, াঈধবভাঈক্ত ববথভ াঅগমাগও শবগলঢু, „বলগম তাবত্ব ধামদ‟ Hill Allowance প্রতাগদভ ধূথ যঢথ এাং
শবগলঢু শদা তস্যকড ঙুবঝ শপাকওাগম বলগম তাবত্ব ধামদ ওগভদ দা, শগলঢু াঈক্ত ফগ ঢাাঁভা াবরথও সুগবাকী ঙুবঝ
শপাকওাভীকড ধালাবড় পাঢা/ Hill Allowance প্রাধয লগদ দা।
শফাাঃ াঅচলারুম াআমাফ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪।
বঘ,
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযভ-াআ-াাংমা দকভ, ঠাওা।
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৩/২০০৫/৮৬
বর:

ঢাবভঔ: ২৪/০৬/২০০৭ বরাঃ

ধাথঢয শচমাফূগল বদবুক্ত যস্ত্র াবলদীভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ফূম শঢগদভ ৩০% ধালাবড় পাঢা প্রতাদ
প্রগে।

ূে: ১) যস্ত্র াবলদী বপাক ধে দাং-৪৬২০/ এন্টএম/ এন, ঢাবভঔ: ০৭/০৫/২০০৭ বরাঃ
২) াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-ফ (ওমযাড)-বফ-৪/৯৮-৩৯, ঢাাং- ১২/০৩/২০০৭ বরাঃ
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ ধাথঢয শচমাফূগলভ ধালাবড় এমাওা ওফথভঢ যস্ত্র াবলদীভ
ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা ৃবদ্ধভ প্রস্তা বগঘদা ওগভ ফূম শঢগদভ ৩০% লাগভ গথাচ্চ ৩০০০/- (বঢদ লাচাভ)
ঝাওা ববমাং বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭৩০৫৭
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কড পদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/ধাাঃপাাঃ-১/০৪/১০৮

ঢাবভঔ: ১৮/০৭/২০০৭ বরাঃ

প্রজ্ঞাধদ
বর:

ধাথঢয শচমাফূগল বদগাবচঢ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ।

চাঢী শঢদ শেম ২০০৫ এভ ২৩ ানুগেগতভ ানুৃবত্তক্রগফ ধাথঢয শচমাফূগল বদবুক্ত ওম ভওাবভ ওফথওঢথা ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢাভ বতযফাদ লাভ মৎ শভগঔ গথাচ্চ ীফা বদম্নরূধপাগ ধুদাঃবদথথাভড ওভা লগমা:
ও) ধালাবড় পাঢাভ লাভ ফূম শঢগদভ ৩০% মৎ ণাওগ;
ঔ) ধালাবড় পাঢাভ গথাচ্চ ববমাং ৩,০০০ (বঢদ লাচাভ) ঝাওাভ শবয লগ দা;
ক) এ াঅগতয ১ চুমাাআ ২০০৭ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ;
খ) শাফবভও/ াফবভও ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ শক্ষগে াআলা প্রগবাচয লগ।
২। াণথ বপাক শণগও চাবভওৃঢ ১৩.৬.২০০৭ ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রববথ-৪/ প্রাঃপাাঃ-১/০৪/৮৫ এাং ২৪.৬.২০০৭
ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/ পাঢা-৩/২০০৫/৮৬ দাং ধেি এঢিাভা াবঢম ওভা ল‟ম।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ,
ভাবচা শকফ, এদবটব
বুগ্ম-বঘ (াস্তাঃ  প্রববথ)
াণথ বপাক
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/ধাাঃপাাঃ-১/০৪/১০৮(১০০)

ঢাবভঔ: ১৮/০৭/২০০৭ বরাঃ

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা
ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ঠাওা। ঢাভ াথীদস্থ ওমগও াবলঢ ওভাভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম।
বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)
বপাকী ওবফযদাভ ঘট্টগ্রাফ।
বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াবলঢ ওভাভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)।
ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৮। শচমা প্রযাও, ভাোফাবঝ, ান্দভাদ, ঔাকড়াঙবড় ধাথঢয শচমা
(ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াবলঢ ওভাভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)।
৯। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফূদ্রাডাম, ঠাওা-াআলা াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা
ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/ধাাঃপাাঃ১/০৪/১৫৩

ঢাবভঔ: ১৮/০৯/২০০৭ বরাঃ

প্রজ্ঞাধদ
বর:

ভাষ্ট্রাত্ত াবডবচযও যাাংও, বগযরাবরঢ যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধাথঢয
শচমাফূগল বদগাবচঢ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে: যাাংবওাং ানুবপাগকভ ধে দাং-াফ/াব/যাাংবওাং/প্র:যা:৩/শগে-৩/২০০৫/২৫৮, ঢাাং-২১.০৮.২০০৭
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াণথ বপাক লগঢ চাবভওৃঢ ধাথঢয শচমাফূগল
বদগাবচঢ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত ধবভধে (দাং-া/াবফ/প্রববথ-৪/ধা:পা:১/০৪/১০৮, ঢাাং- ১৮.০৭.২০০৭ (ওবধ াংবুক্ত) ধাথঢয শচমাফূগল ওফথভঢ ভাষ্ট্রাত্ত াবডবচযও যাাংও, বগযরাবঢ
যাাংও  াণথ মগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ।
াংবুক্তাঃ ১ (এও) নতথ।
ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ
বুগ্ম-বঘ (প্রযাদ)
যাাংবওাং
যাাংবওাং ানুবপাক
াণথ বপাক।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক,
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/ধাাঃপাাঃ-১/০৪/১৫৮
বর:

ঢাবভঔ: ০২/১০/২০০৭াআাং।

ধাথঢয শচমাফূগল বদগাবচঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে: ধাফ-১ (প্রাঃ)/ শঢদ-৩/২০০৭/৬৫৫ ঢাবভঔ: ১১/০৯/২০০৭ বরাঃ
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত াণথ বপাগকভ প্রজ্ঞাধদ দাং- াফ/ াব/ প্রববথ-৪/
ধাাঃপাাঃ-১/ ০৪/ ১০৮ ঢাবভঔ: ১৮/০৭/২০০৭ ফূগম াাংমাগতয ধাবদ াঈন্পদ শাগটথভ শব ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ধালাবড়
এমাওা ওফথভঢ াঅগঙদ ঢাাঁগতভ শক্ষগে প্রগবাচযওভগদ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত বদগতযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
ফফঢাচ াঅলম্মত
লওাভী বঘ
বঘ
ধাবদ ম্পত ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, প্রযাদ-১ যাঔা)
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-০৩/২০০৫/১০
বর:

ঢাবভঔ: ২৭/০১/২০০৮ বরাঃ

যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ াবরথও সুগবাকী ঙুবঝভ প্রাক্কাগম াবগ্রফ শঢদ-পাঢাভ াগণ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ
াংক্রান্ত।

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/ পা-১/২০০৭/ বট-১৯
াঈধবুথক্ত বরগ ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ াবরথও সুগবাকী ঙুবঝভ
প্রক্কাগম াবগ্রফ শঢদ-পাঢাভ াগণ ধালাবড় পাঢা প্রতাগদভ বদবফগত্ত াংবিষ্ট ববথ-বথাদ ধবভঢথগদভ চন্য প্রযাবদও
ফন্ত্রডাম শণগও াঈগতযাক গ্রলড ওভাভ বরগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭৩০৫৭
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কড পদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING
FINANCE DIVISION REGULATION WING
SECTION-II
No-MF/R-II/AP-5/82-175
Subj:

Dated: 7-6-82

Grant of additional remuneration for holding charge of more than one post.

Very often a number of posts remain vacant for a fairly long period in the Ministries, Divisions,
Departments and Subordinate offices. Pending regular appointment against such vacancies,
Government servants are sometimes entrusted with the work of the vacant posts in addition to their
own duties, either on current charge or on full charge basis. For holding the additional charge, a charge
allowance is being given as per instruction issued by the Ministry of Finance from time to time. As
some of the instructions regarding the admissibility of charge allowance have created confusion in the
Audit Office, the government have been pleased to issue the following clarifications in partial
modification of this Ministry‟s Memo No. MF/ R-II/ AP-55/ 74-285 dated 21-9-74, MF (ECA-I)DP23-75/ 465 dt. 7-1-76 and No. MF (EC-I)DP-6/ 77/ 55 dated 10-3-77 and also in supersession of this
Ministry‟s Memo. Nos. াণথফাঃ/ প্রব-২/ এ, বধ-৬৯/৭৫-১৬৯ ঢাাং ১২-১২-৭৫, াণথফাঃ/ প্রব-২/ এ, বধ-৬৯ (াাংয)১/৭৫-১৫৬ ঢাাং ৩০-৪-৭৬, াণথফাঃ/ প্রব-২/ এ, বধ-২০/৭৮-২২৪ ঢাাং ২৬-৯-৮১ and all other orders issued
previously on the subject:
1. A Government servant performing duties of More than one post at a time as per provisions of
Fundamental Rule 49 (corresponding to rule 65 of B.S.R. Part-I) or more than one post of equal rank
within the same office or Establishment as per provisions of Ministry of Finance, Regulation Wing
Memo-No.MF/ R-II/ AP-55/ 74-285 date 21-9-74 and Delegation of Financial Powers No. MF (EC-1/
DP-6/ 77-55 dated 10-3-77 shall be allowed charge allowance subject to the following conditions:i)

No charge allowance will be admissible unless a formal appointment order is issued by the
competment authority before the Government servant takes over the additional charge and the
Government servant is fully qualified to hold the second post.

ii) No charge allowance will be admissible for holding charge of an inferior post or a third post.
iii) No. charge allowance will be admissible for a newly created post which has not been filled up
by a hole time incumbent.
iv) No charge allowance will be allowed when the period of dual charge of posts of equal rank is
less than three weeks.
2. Charge allowance for holding dual charge of additional post of equal rank will be admissible at the
rate of 20% of the pay subject to the maximum ceiling of Tk. 200/- (Taka two hundred) per month for
the first three months and thereafter at the rate of 10% of grade pay subject to the maximum ceiling of
Taka 100/- (Taka one hundred) per month. Provided that where the period of dual charge is less than a
month but not less than three weeks and also where the period of dual charge exceeds one or more full
months, the charge allowance for the broken period shall be admissible at the above rates but the
amount shall in no case exceed Tk. 200/- or 100/- as the case may be. If the arrangement for additional
charge and payment of charge allowance for a period exceeding six months in considered essential, the
concurrence on the Finance Division of the Ministry of Finance and planning shall be obtained in each
case.
3. Charge allowance for holding the current charge of a higher post will be admissible for the entire
period at the rate of 20% of the grade pay subject to the maximum of Taka 200/- (Taka two hundred)
per month. Provided that where the period of higher charge is less than a month but not less than three
weeks and also where the period of higher charge exceeds one or more full months the charge
allowance for the broken period shall be admissible at the above rate but the amount shall not exceed
Tk. 200/4. These orders shall came into force with immediate effect but the cases pending for decission after
1.7.77 exception where charge allowance has already been paid, shall be decided in accordance with
these orders.

Md. Sayeedur Rahman
Deputy secretary.
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১

প্রজ্ঞাধদ
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/২৬১

২৩-০৫-১৪০৬
০৭-০৯-১৯৯৯

ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ ধে দাংএফএন/ াঅভ-২/ এবধ-৫/৮২/১৭৫ ঢাবভঔ ৭-৬-১৯৮২-এভ াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ওাবথপাভ পাঢাভ গথাচ্চ ধবভফাড
প্রণফ বঢদ ফাগভ চন্য ফাবও ২৫০.০০ (রৃাআযঢ ধঞ্চায) ঝাওা লগঢ ৃবদ্ধ ওগভ ৩২৫.০০ (বঢদযঢ ধাঁবঘয) ঝাওাভ এাং
ধভঢথী ফগভ চন্য ফাবও গথাচ্চ ১২৫.০০ (এযঢ ধাঁবঘয) ঝাওা লগঢ ৃবদ্ধ ওগভ ১৬৫.০০ (এওযঢ ধাঁরবট্ট) ঝাওা
ধুদাঃবদথথাভড ওভা লম।
২। এঢতাংক্রান্ত প্রঘবমঢ ববথ-বথাদ াধবভবঢথঢ ণাওগ।
৩। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ
শফাাঃ যাফসুগজ্জালা
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)
াণথ বপাক
দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/২৬১/১(১০০)

ঢাবভঔ:

২৩-০৫-১৪০৬
০৭-০৯-১৯৯৯

ানুবমবধ শপ্রবভঢ লম:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ/ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওথাবাম, ঠাওা।
২। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা- ঢাাঁভ প্রযাবদও াঅঢাথীদ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড
ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
৩। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ বঘ -------------------------------------------------- ঢাাঁভ প্রযাবদও াঅঢাথীদ
ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
৪। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, ঠাওা- াআলা াাংমাগতয শকগচগঝভ াবঢবভক্ত াংঔযা প্রওায ওগভ
প্রওাবযঢ শকগচঝ বজ্ঞবিভ ১০০০ (এও লাচাভ) ওবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
শফালাম্মত াআাঈঙুন
ববদভ ওাভী বঘ
াণথ বপাক
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক,
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বএ-৩/৯৪/১০৪

ঢাবভঔ: ১১/০৭/২০০৭ বরাঃ।

প্রজ্ঞাধদ
বর:

ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ওাবথপাভ পাঢা ৃবদ্ধ াংক্রান্ত।

চাঢী শস্ত শেম, ২০০৫ এভ ১৯ ানুগেগতভ ানুৃবত্তক্রগফ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ওাবথপাভ পাঢা
বদম্নরূধপাগ ধুডাঃবদথথাভড ওভা লগম:
১। ওাবথপাভ পাঢা ফূম শঢগদভ ১০% লগ;
২। ওাবথপাভ পাঢাভ গথাচ্চ ববমাং ১,০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওাভ শযী লগ দা;
৩। এাআ াঅগতয ১ চুমাাআ, ২০০৭ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ

ভাবচা শকফ, এদবটব
বুগ্ম-বঘ (াস্তাঃ  প্রববথ)
াণথ বপাক
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বএ-৩/৯৪/১০৪(২০০)

ঢাবভঔ: ১১/০৭/২০০৭ বরাঃ।

ানুবমবধ শপ্রবভঢ লম:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য
ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৪। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁভ াথীদস্থ
ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৫। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) -------------------------৬। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা
ল‟ম)।
৭। শচমা প্রযাও (ওম) ---------- (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৮। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, ঠাওা- াআলা াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
শফালাম্মত াআাঈঙুন
ববদভ ওাভী বঘ
াণথ বপাক
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
য বদন্ত্রড  প্রযাদ বপাক
প্রবথাদ ২দাং যাঔা
দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭০

ঠাওা, ঢাবভঔ: ১৮/৫/৭৬াআাং

স্ভাভওবমবধ
ববপন্প ফন্ত্রডামগভ বঘ, াবঢবভক্ত বঘ এাং বুগ্ম-বঘকড ঢথফাগদ ববপন্প লাগভ াঅধযাদ ঔভঘ ধাাআা ণাগওদ।
াআলা াঅনুরবেও ঔাঢ লাআগঢ যবঢ ল। াআলা গ্রলগডভ চন্য পাাঈঘাভ, াবঝথবনগওঝ প্রপৃবঢভ প্রগাচগদ াগদও শক্ষগে
চবঝমঢা এাং াসুবথাভ াঈদ্ভ খঝা ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, াঈধগভাক্ত াবনাভকড াঢাঃধভ াঅধযাদ
ঔভগঘভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ লাগভ বদবতথষ্টপাগ াঅধযাদ পাঢা (Entertainment Allowance) প্রাি লাআগদ এাং াঈলা
ফাবও শঢগদভ বলঢ draw ওবভগঢ শতা লাআগ।
১) ফবন্ত্রধবভরত বঘ
ফাবও ৫০০.০০ ঝাওা
২) ান্যান্য বঘ
ফাবও ২৫০.০০ ঝাওা
৩) াবঢবভক্ত বঘ
ফাবও ২৫০.০০ ঝাওা
(বঔদ শওাদ ফন্ত্রডামগভ এওবঝ ধূডথাে বটবপযগদভ ধূডথ তাবগত্ব ণাবওগদ)
৪) াবঢবভক্ত বঘ
ফাবও ২০০.০০ ঝাওা
(গওাদ ধূডথাে বটবপযগদভ তাবগত্ব দা ণাবওগম)
৫) বুগ্ম-বঘ
ফাবও ২০০.০০ ঝাওা
(বঔদ শওাদ ফন্ত্রডামগভ এওবঝ ধূডথাাংক বটবপযগদভ ধূডথ তাবগত্ব ণাবওগদ)
৬) বুগ্ম-বঘ
ফাবও ১৫০.০০ ঝাওা
(গওাদ ধূডথাাংে বটবপযগদভ ধূডথ তাবগত্ব দা ণাবওগম)
২। ান্যান্য বপাকী প্রথাদকডাঃ (বণা স্থম, শদৌ, বফাদ াবলদীভ প্রথাদকড, ধুবমগযভ ফলা-ধবভতযথও, ববপন্প ধবভতিগভভ
প্রথাদকড, ববপন্প স্ব-যাবঢ াংস্থাফূগলভ প্রথাদকড াআঢযাবত) ঢাাঁলাগতভ ঢথফাগদভ বদবতথষ্ট াঅধযাদ ঔভগঘভ ধবভগঢথ
াঅধযাদ পাঢা প্রাি লাআগদ।
৩। াংবিষ্ট াবনাভকড শব ঔাঢ লাআগঢ শঢদ গ্রলড ওগভদ াঅধযাদ পাঢা শাআ ঔাগঢভ াথীদ „পাঢা, ম্মাদী াআঢযাবত‟
ঔাঢ লাআগঢাআ গ্রলড ওবভগদ। াআলা গ্রলগডভ চন্য শওাদ পাাঈঘাভ াণা াবঝথবনগওঝ প্রগাচদ লাআগদা।
৪। াআলা ১-৫-৭৬ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভী লাআগ।
এফ,এ, বভ,
বুগ্ম-বঘ
দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭০(৫০০)

ঠাওা, ঢাবভঔ: ১৮/৫/৭৬াআাং

াকবঢ  প্রগাচদী যস্থাভ চন্য ানুবমবধ শপ্রবভঢ লাআম:
শও.এফ. ওবভ
যাঔা াবনাভ
ন্ঝদ:
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ঠাওা।
২। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক।
৩। ভওাগভভ ওম বঘ/াবঢবভক্ত বঘ/বুগ্ম বঘ।
৪। ফলা বলা বদন্ত্রও  বদভীক্ষও, াাংমাগতয, ঠাওা।
৫। ফলা বলাভক্ষও, ঠাওা।
৬। ফলা বলাভক্ষও (াফবভও), ঠাওা।
৭। াবঢবভক্ত বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ
৯। ওম শরচাবভ াবনাভকড
১০। ওম াণথাঃ, লাঃ াণথাঃ াঈধগতষ্টা/াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টা, াণথ াঈধগতষ্টা।
১১। াণথ ফন্ত্রডামগভ ওম াবনাভ।
১২। ওম তিভ/ধবভতিভ প্রথাদ।
১৩। ওম স্বাত্তযাবঢ, াঅথা-স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ, প্রথাদকড।
১৪। শদা াবলদী প্রথাদ,
১৫। বফাদ াবলদী প্রথাদ
১৬। শদৌ াবলদী প্রথাদ।
১৭। ফলা ধবভতযথও, ব,বট াঅভ, ঠাওা।
১৮। ফলা ধবভতযথও, ধুবময, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম
প্রবথাদ-২ যাঔা
াণথ:ফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬(াাংয-১)/৫৫
বর:

ঠাওা, ঢাবভঔ: ২৮/২/৭৭ াআাং

াঅধযাদ পাঢা

াঈধগভাক্ত বরগ বদম্ন স্বাক্ষভওাভী াআলা চাদাাআগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ শব, ভওাভ এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব
বঘামগভ ধত ফবথাতা ম্পন্প াবনাভ বঔদ বঘামগভ াবলগভভ শওাদ ধগত বদগাবচঢ লদ ঢঔদ বঢবদ বঘামগভ
ফবথাতা ানুবাী বদথথাবভঢ লাগভ „াঅধযাদ পাঢা‟ ধাাআগদ দা। াঈক্ত „পাঢা‟ রৄথু বঘামগভ ধগতভ বলঢ াংবুক্ত। ঢগ
বঘামগভ াবলগভভ ধগত বদগাবচঢ ণাওাওামীদ, প্রগাচদ শাগথ, বঘামগভ ফবথাতা ম্পন্প াবনাভকড ঢালাভ
ফবথাতা ানুবাী „াঅধযাদ পাঢা‟ভ াউর্ধ্থীফা াগধগক্ষ (াণথাৎ বঘ ফবথাতা- ২৫০ ঝাওা, াবঢবভক্ত বঘ ফবথাতা ২০০
ঝাওা, এাং বুগ্ম-বঘ ফবথাতা-১৫০ ঝাওা) াঅধযাদ াত ঔভঘ ওবভগঢ ধাগভদ। এাআ „াঅধযাদ ঔভঘ‟ াঅনুরাবেও ঔাঢ
(Contingencies) লাআগঢ ববথ ম্মঢ াঈধাগ যবঢ লাআগ।
ফালু াঅমী ঔাদ
াঈধ বঘ
াণথ:ফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬(াাংয-১)/৫৫(৫০০)/১

ঠাওা, ঢাবভঔ: ২৮/২/৭৭ াআাং

াকবঢ  প্রগাচদী যস্থাভ চন্য ানুবমবধ শপ্রবভঢ লাআম।
শও, এফ, ওবভফ
যাঔা াবনাভ
তূভামাধদী ২৫৯৬৮৭
ন্ঝদ:
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম
২। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক
৩। ভওাগভভ ওম বঘ/ াবঢবভক্ত বঘ/ বুগ্ম বঘ
৪। ফলা বলা বদন্ত্রও  বদভীক্ষও, ঠাওা
৫। ফলা বলাভক্ষও, ঠাওা।
৬। ফলা বলাভক্ষও, (াফবভও) ঠাওা।
৭। াবঢবভক্ত বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ
৯। ওম শরচাবভ াবনাভ
১০। ওম াণথ াঈধগতষ্টা/ াঈধ াণথ াঈধগতষ্টা/ লাঃ াণথ াঈধগতষ্টা
১১। াণথ ফন্ত্রডামগভ ওম াবনাভ
১২। ওম তিভ/ ধবভতিভ প্রথাদ
১৩। ওম স্বাত্তযাবঢ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ প্রথাদ।
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াণথ ফন্ত্রডাম
প্রবথাদ ২ দাং যাঔা।
দাং- াণথফাঃ/প্রব- ২/পাঢা- ১২/৭৬- ২৯৩
প্রাধওাঃ

ঢাবভঔ, ১৩াআ শগেম্বভ, ১৯৭৭

াবঢবভক্ত ফলা- বলাভক্ষও (ববপম)
ফলা বলাভক্ষগওভ ওাবথাম (ববপম)
শগুদাবকঘা, ঠাওা।

বর: বপাকী প্রথাদগতভ াঅধযাদ পাঢা প্রাবি প্রগে।
াঈধগভাক্ত বরগ ঢাাঁলাভ ১৮াআ চুমাাআ, ১৯৭৭ ঢাবভগঔভ ধগেভ ভাগঢ বদম্ন- স্বাক্ষভওাভী এাআ ফগফথ জ্ঞাঢ ওবভগঢ
াঅবতষ্ট লাআাগঙদ শব, শব ধগত াঅধযাদ পাঢা প্রাধয শ ধগত ববত শওল ঘমবঢ/ াবঢবভক্ত তাবত্ব ধামদ ওগভদ ঢালা
লাআগম বঢবদ াঅধযাদ পাঢাভ ধবভগঢথ াঅধযাদ ঔভঘ প্রাি লাআগদ।
শও, এফ, ওবভফ
যাঔা প্রথাদ
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াণথ ফন্ত্রডাম
প্রবথাদ ২ দাং যাঔা।
দাং- াণথফাঃ/প্রব- ২/পাঢা- ১২/৭৬- ১৩৯
প্রাধওাঃ

ঢাবভঔ: ১মা চুদ, ১৯৭৮

ফলা- বলাভক্ষও (ববপম),
াাংমাগতয, ঠাওা।

বর: াঅযধযাদ পাঢা।
াঈধগভাক্ত বরগ ঢালাগতভ ২ভা শফ, ১৯৭৮ ঢাবভগঔভ ধে দাং বচএ- ৩/ বট/ ৫০১- এভ ভাগঢ বদম্ন স্বাক্ষভওাভী এাআ
ফগফথ জ্ঞাঢ ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ শব, প্রঘবমঢ ববথ শফাঢাগও বপাকী প্রথাদকড ফাবও ১৫০ ঝাওা লাগভ াঅধযাদ
পাঢা প্রাি লাআগদ। ধূডথাাংক বপাকী প্রথাদ ধগত বদবুক্ত দা লাআগম াঈক্ত ধগতভ ওাচ শতঔারৄদাভ চন্য বদবুক্ত ভওাবভ
ওফথঘাভী গথাচ্চ ১৫০ ঝাওা াঅধযাদ ঔভঘ প্রাি লাআগদ এাং াআলা বণাবণ পাাঈঘাগভভ ফাথযগফ ফন্ব ওবভগঢ লাআগ।
শও, এফ, ওবভফ
যাঔা প্রথাদ
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক, প্রবথাদ াঈাআাং
যাঔা দাং-২
দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭৬(৫০০)

ঢাবভঔ: ১২/৬/৭৯াআাং

ম্প্রবঢ এাআ ফগফথ াংয শতঔা বতাগঙ শব, াঅধযাদ পাঢা প্রাি াবনাভগতভগও বদবফঢ ঙুবঝওামীদ ফগভ চন্য
াঅধযাদ পাঢা প্রতাদগবাকয লাআগ বওদা। বরবঝ ধভীক্ষা-বদভীক্ষা ওভঢাঃ ভওাভ ত লাআা এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড
ওবভাগঙদ শব, াঅধযাদ পাঢা াঅগভ াঈৎ দগল বথা এাং ঙুবঝওামীদ ফগ াংবিষ্ট াবনাভগতভগও ভওাবভ ওাগচ
াঅকঢ াবঢবণগতভ াঅধযাদ ওবভগঢ ল দা বমা ঙুবঝওামীদ ফগভ চন্য াঅধযাদ পাঢা প্রতাদগবাকয দগলদ। এাআ
াস্থাভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বডথঢ াবনাগভভা ান্য শওাদ ওাভগড ঢাাঁলাগতভ ধগতভ তাবত্ব ধামদ দা ওবভগম ঢাাঁলাভা ঐ
ফগভ চন্য াঈক্ত পাঢা প্রাি লাআগদ দা।
শফাাঃ াাআরৃভ ভলফাদ
াঈধ-বঘ
াণথ ফন্ত্রডাম
দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭৬(৫০০)

ঢাবভঔ: ১২/৬/৭৯াআাং

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভঢ লাআম-

শও, এফ ওবভফ
যাঔা প্রথাদ
ন্ঝদ:
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ৩। ভাষ্ট্রধবঢভ প্রথাদ বঘগভ এওান্ত বঘ, ৪। াণথ বঘগভ
যবক্তকঢ লওাভী, ৫। প্রগঢযও ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ, ৬। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক (যাঔা বপবত্তও), ৭। ফলা বলা
বদাফও  বদভীক্ষও, াাংমাগতয, ঠাওা, ৮। ফলা বলাভক্ষও, াাংমাগতয ঠাওা, ৯। ফলা বলাভক্ষও (াফবভও), ঠাওা,
১০। াবঢবভক্ত বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা, ১১। ফলা বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা, ১২।
বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা, ১৩। াাংমাগতয ভওাগভভ প্রগঢযও বঘ, ১৪। াণথ ফন্ত্রডামগভ
ওম াবনাভ, ১৫। াণথ ফন্ত্রডামগভ প্রগঢযও াথীদস্থ তিভ, ১৬। প্রগঢযও ধবভতিভ প্রথাদ, ১৭। প্রগঢযও াণথ
াঈধগতষ্টাভ তিভ, ১৮। প্রগঢযও বপাকী ওবফযদাভ/ শচমা/ ফলর্কফা প্রযাও, ১৯। প্রগঢযও শরচাবভ াবনাভ/ া
শরচাবভ াবনাভ, ২০। প্রগঢযও শচমা বঘাভও, ২১। প্রথাদ াংাত বপাক ঢণয  শঢাভ ফন্ত্রডাম, ঠাওা, ২২। ফলা
বলাভক্ষও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষড, ২৫। ফলাধবভঘামও বলা বদভীক্ষড প্রবযক্ষড এওাগটফী, ঠাওা।
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াণথ  ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ াঈাআাং
যাঔা-১

স্ভাভওবমবধ
দাং-াফ/াব/স্বাাঃযাাঃপ্রাঃযা-১/১৮৫/৮৩/৪৫৩/১(১৫)
বর:

ঢাবভঔ: ১৫/৯/১৯৮৩াআাং

স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ  াংস্থাফূগলভ ওফথঘাভীগতভ াঅধযাদ পাঢা।

াঈধগভাক্ত বরগ াণথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১-৪-১৯৭৫ াআাং ঢাবভগঔভ স্ভাভও দাং-াফ/(স্বা:প্র)াঅ, পা-১/৭৫.৫৬
এভ প্রবঢ ওগমভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ শব, ভওাভ ম্প্রবঢ এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, াবডবচযও
যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ শচদাগভম ফযাগদচাভকড ফাবও ঝাওা ১৫০/০০ লাগভ াঅধযাদ পাঢা প্রাি লাআগদ।
ঢতনুাগভ াঈক্ত স্ভাভগওভ ১ফ ানুগেগতভ „২) শফম্বাভ/বটগভটভ ঝাওা ১৫০/০০ ফাবও‟ াঅাংবযও বদম্নবডথঢ লাগভ
াংগযাথদ ওভা লাআম:
„২) শফম্বাভ/ বটগভটভ/ াবডবচযও যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ শচদাগভম ফযাগদচাভ ঝাওা ১৫০/০০ ফাবও‟।
২। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ।
শফাাঃ াাআরৃভ ভলফাদ
াঈধ-বঘ
বঢভড:
বঘ, যাাংবও াঈাআাং/ ববদগাক াঈাআাং/ শঘাভফযাদ/ যস্থাধও ধবভঘামও,
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE & PLANNING
FINANCE DIVISION
NO.MFP/FD(EC-1)FIN-1/84/39

Dated : 9-2-84

OFFICE MEMORANDUM
SUBJECT : Entertainment of Foreign Dignitaries on Visits to Bangladesh.
The undersigned is directed to say that Government with a view to curtailing the increasing cost on
account of entertainment, has decided that henceforth Ministers, Secretaries, Members of Planning
Commission and Chairmen of Autonomous Bodies may, at their option, host at their residences instead
of hotels lunches and dinners for foreign dignitaries. The Government for such functions will bear
expenses to a maximum of Tk. 80/- per head with a ceiling of Tk. 1600/- or guests numbering not more
than twenty (including) on any one occasion.
2. It will be necessary for the Secretaries to the Government, Members of the Planning Commission
and the Chairmen of Autonomous Bodies to obtain prior permission of the concerned Ministers for
holding such functions which will be limited only to the following categories of foreign dignitaries will
be visiting Bangladesh:a)

Ministers of Foreign Governments.

b) Ambassadors accredited to Bangladesh but stationed outside.
c)

Heads of bilateral economic/ commercial/ cultural/ political delegations.

d) Officers of the rank of directors and above of organisations under the U.N. System (e.g. World
Bank, Asian Development Bank, IMF, IDB, UNDP, UNESCO, FAO, WHO, UNICEF,
ESCAP, etc.)
e)

Executive Directors and Alternative Executive Directors of International Financial
Institutions.

f)

Dignitaries in the fields of Education, Sports, Culture, Journalism, Banking, etc.

3.

The expenditure involved will be debited to the contingencies of the Ministries/Divisions, etc.

4.

This has the approval of the President and the CMLA.

Shahidul Alam Chowdhury
Deputy Secretary.
To
All Ministries/ Division/ Member of Planning Commission/ Head of Autonomous Bodies and C&AG,
AG (Civil)/ CAO (Concerned ones)
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা-২
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/প্রব-২/পাঢা-৩/৮৪(াাংয)/৬৫
বর:

াঅধযাদ পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

াণথ ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭০ ঢাাং- ১৮/৫/৭৬ াআাং

৯/১১/৯২াআাং
২৫/৭/৯৯াাং

াঈধগভাবেবঔঢ বর  ূগে ঢালাভ স্ভাভও দাং বএ/ শাঃাঃ/ শগ্রট-১) বদ্ধান্ত (ঔন্ট-১)/২৩১/ ট/৬০৭ ঢাাং ৪-৬৯২ এভ ভাগঢ াঅবতষ্ট লাআা বদম্ন স্বাক্ষভওাভী চাদাাআগঢগঙ শব াঅধযাদ পাঢা প্রতাদ ওভাভ াঈগিশ্য বঘ, াবঢাঃবঘ
এাং বুগ্ম বঘকড ভওাবভ/ শভওাবভ শতযী/ বগতযী াগদও াবঢবণগতভ াগণ ববপন্প ফগ ঢালাগতভ তিগভ
াঅগমাঘদা বফবমঢ লদ। এ ফস্ত াবঢবণগতভ াঅধযাগদভ ঔভঘ শফঝাগদাভ চন্য পাঢা প্রতাদ ওভা ল। শওাদ ওফথওঢথা
বগযর তাবগত্ব বদগাবচঢ াস্থা বদবতথষ্ট শওাদ তাবত্ব ধামদ ওগভদ দা বথা এ ফগভ চন্য ঢালাগও াঅধযাদ পাঢা
প্রতাদ ওভা ফীঘীদ লাআগ দা।
শফাাঃ াঅনঢা াঈবিদ
বাঃ লওাভী বঘ (প্রব-২)
প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা
প্রথাদ বলাভ ভক্ষড ওফথওঢথাভ ওাবথাম
শাফবভও বঘাম
এ.বচ.ব পদ, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
য বদন্ত্রড যাঔা- ১
ঢাবভঔ:

দাং- াফ(যাঃ বদাঃ- ১)াণথ- ৯/৯২/২৬

১৪- ২- ৯৩ াআাং
২- ১১- ৯৯ াাং

াবন স্ভাভও
বর:

াপগদ বগতযী াবঢবণগতভ াঅধযাদ ঔভগঘভ ধবভফাড বথথঢওভড াংক্রান্ত।

বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা াঈধগভাক্ত বরগভ শপ্রবক্ষগঢ চাদাাআগঢগঙ শব, াঅধযাদ াত ক্রফথথফাদ য
াংগওাঘগদভ মগক্ষয বগতযী শফলফাদগতভ ম্মাগদ শলাগঝগমভ ধবভগঢথ াপগদ ফথযাে া দদযগপাচ াঈৎাবলঢ ওভাভ
চন্য াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং এফ এন বধ/এন বট (াআব- ১) বনদ- ১/৮৪/৩৯, ঢাবভঔ: ৯- ২- ৮৪ াআাং (ানুবমবধ
াংগবাবচঢ) াংগযাথদধূথও বগতযী শফলফাদগতভ াঅধযাদাগণথ াপগদ াঅগাবচঢ ফথযাে/ দদযগপাগচভ চন্য
ফাণাবধঙু ঔভঘ ৮০/- ঝাওাভ স্থগম ১৫০/- ঝাওা বথথঢ ওবভা াদবথও ২০ (চদ) চগদভ চন্য ১৬০০/- ঝাওাভ স্থগম
গথাচ্চ ৩০০০/- ঝাওা বথথঢ ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওভা লাআাগঙ। াঈগেবঔঢ ৯- ২- ৮৪ াআাং ঢাবভগঔভ স্ভাভগওভ ান্যান্য
ববথবদগরথ াধবভবঢথঢ ণাবওগ।
চমুভ ভলফাদ বওতাভ
াঈধ- বঘ (যাঃ বদাঃ)।
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াাংমাগতয

শকগচঝ

াবঢবভক্ত াংঔযা
ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ
ুথাভ চুমাাআ ২৮, ১৯৯৯
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১

প্রজ্ঞাধদ
ঢাবভঔ, ৩০শয াঅরাঢ় ১৪০৬/ ১৪াআ চুমাাআ ১৯৯৯
দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/১৮২-ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ
ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং -াণথাঃফ/ প্রব-২/ পাঢা-১২/৭৬/১২০ (৪০০) ঢাবভঔ ১৮-৫-১৯৭৬ এভ
াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভওাভ াঅধযাদ পাঢাভ লাভ বদম্নরূগধ ধুদাঃবদথথাভগডভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ:
ও) ফবন্ত্রধবভরত বঘ/ ফুঔয বঘ
ঔ) বঘ
ক) াবঢবভক্ত বঘ
খ) বুগ্ম-বঘ  ান্যান্য প্রাবথওাভ প্রাি ওফথওঢথাকড

ফাবও ১০০০ ঝাওা
ফাবও ৪৫০ ঝাওা
ফাবও ৩৫০ ঝাওা
ফাবও ২৫০ ঝাওা

২। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ
শফাাঃ যাফসুগজ্জালা
বুগ্ম -বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
বল াণথ, যাঔা- ৪
দাং- এফএন/াআ,এন- ৪/এফ(১০৭)/াাংয- ১/৯৯- ২০০১/৮

ঢাবভঔ: ১৯/০৪/২০০১ বরাঃ

বর:

দগতবযও বফযগদ ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা- ওফথঘাভীগতভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও- এবটব াঅভ এন্ট বট- ০২৪, ঢাবভঔাঃ ২৭/১২/১৯৯৯ বরাঃ

বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয বফযদফূগলভ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ দগতবযও পাঢা 
াঅধযাদ পাঢা ৃবদ্ধভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও শপ্রবভঢ প্রস্তা ধভীক্ষা  ধবথাগমাঘদাওভঢাঃ এাং াবথও াঅবণথও
াস্থাভ বতগও তৃবষ্ট শভগঔ ভওাভ দগতবযও বফযগদ ওফথভঢ ওফথওঢথা - ওফথঘাভীগতভ দগতবযও পাঢা  াঅধযাদ পাঢা
বদম্নবডথঢ যগঢথ ঢথফাগদ প্রাি লাভ াগধক্ষা যঢওভা ১২.৫০ পাক ৃবদ্ধ ওভগমদ:
ও) বথথঢ লাভ বাঈম, ব্রুদাাআ তারুামাফ  ফাগম বফযদফূগলভ চন্য প্রগবাচয লগ দা।
ঔ) বঘবওৎা পাঢাভ শক্ষগে াআাঈগভাধ  বুক্তভাষ্ট্রল ান্যান্য শব ওম শতগয প্রগবাচয শ ওম শতগযভ বফযগদভ
ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ বঘবওৎা শাভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও দ্রুঢ বঘবওৎা ীফা ঘামু ওভাভ
ধতগক্ষধ গ্রলড ওভগঢ লগ।
ক) বতযফাদ াড়ী পাড়া যঢওভা ৫% পাগকভ াবথও ৃবদ্ধ ওভাভ প্রগাচদ লগম াণথ বপাগকভ ধুথানুফবঢ গ্রলড
ওভগঢ লগ।
০২।

এ াঅগতয ২০০১ াগমভ ১মা চানুাবভ শণগও ওাবথওভ লগ।
দত লাাদ াআফাফ
লওাভী বঘ

বঘ
ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
শগুদ াবকঘা, ঠাওা
ানুবমবধ: াকবঢভ চন্য
বুগ্ম- বঘ (াগচঝ)
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য-বদন্ত্রড যাঔা-৭
দাং-াফ/াব/যাঃবদাঃ-৭/এফ(৫৪)/াাংয-১/২০০২-২০০৮/১৯

ঢাবভঔ: ০৮/০৪/২০০৭ বরাঃ।

বর:

বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগল ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা -ওফথঘাভীগতভ দগতবযও াঅধযাদ  বযক্ষা
পাঢা ৃবদ্ধওভড প্রগে।

ূে:

দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৬-০৭, ঢাবভঔ- ১২-২-০৭

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বগতযস্থ াাংমাগতগযভ ওম বফযগদ ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা -ওফথঘাভীগতভ
দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা ১৫% ৃবদ্ধ এাং বযক্ষা পাঢা বদগম্নাক্ত ৩বঝ ওযাঝাকভীগঢ পাঢ ওগভ ও-ওযাঝাকভী ২২বঝ
বফযগদভ চন্য ১৫০০০ ফাবওথদ টমাভ, ঔ-ওযাঝাকভী ২২বঝ বফযগদভ চন্য ১২০০০ ফাবওথদ টমাভ  ক-ওযাঝাকভী ১৩বঝ
বফযগদভ চন্য ৭৮০০ ফাবওথদ টমাভ ধুদাঃবদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ও-ওযাঝাকভী-২২বঝ
াবমথদ, ব্রাগম, শচগদপা, ফগো,
বদাঈাআওথ (বধএফ), শাআবচাং, ধযাবভ,
শভাফ, স্টওগলাফ, শঝাবও, াবযাংঝদ,
বাঈম, বত-শলক, াবফথাংলাফ, ওযাদগভা,
মন্টদ,
ফযাদগঘষ্টাভ,
াগঝাা,
মগঞ্জগম, লাংওাং, বদাঈাআওথ (ববচ)
এাং ফাবদ্রত

ঔ-ওযাঝাকভী-২২বঝ
াঅাংওাভা, ফাওাঝ, ফাদাা,
চাওাঢথা, ফযাবদমা, শঢলভাদ,
ঢাঔন্দ, াঅম্মাদ, দাাআগভাী,
বপ্রগঝাবভা, ফাগম, ব্রুদাাআ, ওাগভা,
ভাাঢ, বভাত, শতালা,বঢু্বভগধমী,
র্কামামফধুভ, বোধুভ, শচিা,
র্কগঢ এাং যাাংওও

ক-ওযাঝাকভী-১৩বঝ
াঅকভঢমা, বঝুযগ (ফাাদফাভ)
ওাঞফুন্টু, বণম্পু, ওমওাঢা, ওভাঘী,
াআাাংগুড, হ্যাদ, ওমগম্বা, দাবতেী,
াআমাফাাত, রৃাাআ এাং াঅুথাী

০২। এ পাঢাফূল ২০০৭-২০০৮ াণথ ঙগভভ ১মা চুমাাআ/২০০৭ লগঢ ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ াঅরৃম ঔাগমও
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৫০৭৩৬
বঘ
ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
শগুদাবকঘা, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য-বদন্ত্রড  ধবভতযথদ ানুবপাক
য-বদন্ত্রড, যাঔা-৭
দাং-াফ/াব/যবদ-৭/এফ(৩৯)/াাংয-২/২০০৮/৪১

ঢাবভঔ: ১৩/০৭/২০০৮ বরাঃ।

বর:

বগতযস্থ াাংমাগতগযভ ববপন্প বফযগদ ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও াঅধযাদ 
বযক্ষা পাঢাভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড প্রগে।

ূে:

১। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/০৮, ঢাবভঔ-১০ বটগম্বভ, ২০০৭।
২। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/১৬, ঢাবভঔ-০৬ শফ, ২০০৮।
৩। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/১৭, ঢাবভঔ-০৭ শফ, ২০০৮।
৪। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/৩৫, ঢাবভঔ-১৬ চুদ, ২০০৮।
৫। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/৩৬, ঢাবভঔ-১৭ চুদ, ২০০৮।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বগতযস্থ াাংমাগতগযভ বদম্নবডথঢ বফযদফূগল ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা ওফথঘাভীগতভ দগতবযও াঅধযাদ  বযক্ষা পাঢাভ লাভ ধুদাঃবদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা
লগমা:ও) বাঈম বফযগদভ দগতবযও পাঢা  াঅধযাদ পাঢা বতযফাদ লাভ লগঢ ২০% ৃবদ্ধ ওভা লগমা।
ঔ) ফাোঝ বফযগদ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও পাঢা াংবুক্ত াঅভ াঅফীভাঢ বফযগদভ চন্য বদথথাবভঢ
লাগভভ ফধবভফাড পাঢা বদথথাভড ওভা লগমা।
ক) শভাফ বফযগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ বযক্ষা পাঢা বতযফাদ লাভ লগঢ ৩০% ৃবদ্ধ ওভা লগমা।
খ) হ্যাদ, াঅুথাী  রৃাাআ বফযদগও বযক্ষা পাঢাভ শক্ষগে ক-ওযাঝাকভী লগঢ ঔ-ওযাঝাকভীগঢ াঈন্পীঢ ওভা লগমা।
০২। এ ওম পাঢাবতভ লাভ ১ চুমাাআ, ২০০৮ লগঢ ওাবথওভ লগ। ঢগ যঢথ ণাগও শব, এ ওম পাঢাবত ৃবদ্ধগও ওঔদ
দবচভ বলগগ শতঔাগদা বাগদা।
শফাাঃ াঅবম ওতভ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬৯৯৫১
বঘ
ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
শগুদাবকঘা, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য-বদন্ত্রড, যাঔা-৭
দাং-াফ/াব/যবদ-৭/এফ(৩৯)/২০০৮/৮৭

ঢাবভঔ: ২০/১১/২০০৮ বরাঃ।

বর:

াাংমাগতয লাাআওবফযদ মন্টগদ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা এাং াাংমাগতয
তূঢাা ফগোগঢ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও, াঅধযাদ  বযক্ষা পাঢা ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

১। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭-২০০৮/৪৫, ঢাবভঔ- ১৬ চুমাাআ, ২০০৮।
২। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৬-২০০৭/০৯/৪৯, ঢাবভঔ- ২২ চুমাাআ, ২০০৮।
৩। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭-২০০৮/৫৭, ঢাবভঔ- ২৯ চুমাাআ, ২০০৮।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয লাাআওবফযদ মন্টগদ ওফথভঢ ওফথওঢথাকগডভ াঅধযাদ পাঢা বতযফাদ
লাভ লগঢ ১০% এাং াাংমাগতয তূঢাা ফগোগঢ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও পাঢা ১০%  বযক্ষা পাঢা
২০% ৃবদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
সুগমঔা ভাডী সু
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬৯৯৫১
বঘ
ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
শগুদাবকঘা, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য বদন্ত্রড াবথযাঔা-১
দাং-াফ/াব(যাঃবদাঃ-১)াণথ-৬/২০০৯/৪৫

ঢাবভঔ:

২৬-১২-১৪১৬ োব্দ
১০-০৩-২০১০ বরষ্টাব্দ

‘াবন স্ভাভও’
বর:

াপগদ বগতযী াবঢবণগতভ াঅধযাদ যগভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড।

াঈধবুথক্ত বরগ াঅবতষ্ট লগ চাদাগদা বাগে শব, ঢথফাদ াবথও ফূময ধবভবস্থবঢ বগঘদা াণথ বপাগকভ ৫-৯২০০০াআাং ঢাবভগঔভ াফ/ াব (যাঃবদাঃ-১)/ ৯/ ৯২/ ১৮৪ স্ভাগওভ ফাথযগফ চদপ্রবঢ ৩০০/- ঝাওা  গথাচ্চ ২০ চগদভ
চন্য াদবথও ৬০০০/- ঝাওা যগভ শব লাভ/ ধবভফাড বদথথাভড ওভা লগবঙম ঢা বথথঢ ওগভ চদপ্রবঢ ৬০০/- (ঙযঢ)
ঝাওা এাং গথাচ্চ ২০ (বয) চগদভ চন্য াদবথও ১২,০০০/- (াভ লাচাভ) ঝাওা ধুদাঃবদথথাভড ওভা লম। এওাআ লাগভ
শলাগঝম/ শভগস্তাাঁভা া ান্য শওাদ াঅধযাদ শওগন্ ফথযাে/ দদয শপাগচভ যস্থা ওভা বাগ।
২। এঢতবরগ াণথ বপাগকভ ৯-২-৮৪াআাং ঢাবভগঔভ াবন স্ভাভও দাং- এফ,এন,বট/ এন,বট (াআব-১) বনদ-১/ ৮৪/
৩৯ এভ ান্যান্য বদগতথযামী াধবভবঢথঢ ণাওগ।
৩। এ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ।
াবমফা চালাদ
াঈধ বঘ (যাঃবদাঃ-১ াবথযাঔা)
াআ-শফাআম: salimaj@finance.gov.bd
বঢভড:
ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক/ ধবভওল্পদা ওবফযগদভ তস্য/
স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূগলভ প্রথাদ এাং বএণ্ডএবচ,
প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য-বদন্ত্রড  াপযন্তভীড বদভীক্ষা ানুবপাক
য-বদন্ত্রড াবথযাঔা-২
(www.mof.gov.bd)
দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ২/এফ(৩৯)/াাংয- ৩/২০০৮/৪২

ঢাবভঔ: ০১/০৩/২০১২ বরাঃ।

বর:

বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগল ওফথভঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা
ধুদাঃবদথথাভড।

ূে:

১। এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭(াাংয- ১)/২১৪, ঢাবভঔ-২০/০৩/২০১১ বরাঃ।
২। এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭, ঢাবভঔ-২২/০৮/২০১১ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূেস্থ ধগেভ ফাথযগফ শপ্রবভঢ প্রস্তাগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বগতয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগল
ওফথভঢ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীগতভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা াাংমাগতয বদাঈাআওথ বফযগদভ দগতবযও  াঅধযাদ
পাঢাগও বপবত্ত থগভ ঢা ৪০% ৃবদ্ধভ ধভ ঢাভ ধভ াআাঈ.এদ.াআদগটক্স প্রগাক ওগভ াাংমাগতগযভ ান্যান্য বফযগদভ
দগতবযও  াঅধযাদ পাঢাভ াফঞ্জস্য বথাদ ওগভ ওম বফযগদভ পাঢা ফাবওথদ টমাগভ ধুদাঃবদথথাভগড বদগম্নাক্ত যগঢথ
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
যঢথফূল:
ও) ধুদাঃবদথথাবভঢ বযক্ষাপাঢাভ এ লাভ ০১ চুমাাআ, ২০১২ শণগও ওাবথওভ লগ।
ঔ) এ াঅগতয ওাবথওগভভ ধভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা বদথথাভড াংক্রান্ত ধূগথভ ওম াঅগতয াবঢম গম কডয
লগ।
ক) দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা াংক্রান্ত ওম য ফাবওথদ টমাগভ ধবভগযাথ ওভগঢ লগ।
খ) ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা াংক্রান্ত চাভীওৃঢ ভওাবভ াঅগতয াণথ বপাক ওঢৃথও
ধৃিাাংওদ ওভাগঢ লগ।
শফালাম্মত যাফসুম াঅমফ পূাঁাআা
াঈধ- বঘ
শনাদ: ৭১৬১৬০২
বঘ
ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
শগুদাবকঘা, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
য-বদন্ত্রড  াপযন্তভীড বদভীক্ষা ানুবপাক
য-বদন্ত্রড াবথযাঔা-২
(www.mof.gov.bd)
দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ২/বযক্ষাপাঢা- ১/২০০৯/৪৩

ঢাবভঔ: ০১/০৩/২০১২ বরাঃ।

বর:

বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগল ওফথভঢ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীকগডভ ন্তাদগতভ বযক্ষা পাঢা ধুদাঃবদথথাভড।

ূে:

১। এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭(ধাঝথ- ১)/৪৪, ঢাবভঔ-০৬ শগেম্বভ, ২০১০।
২। এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭(ধাঝথ)/৪১, ঢাবভঔ-২৫ াঅকষ্ট, ২০১০।

াঈধবুথক্ত বর  ূেস্থ ধগেভ ফাথযগফ শপ্রবভঢ প্রস্তাগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বগতয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগল
ওফথভঢ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীকগডভ ন্তাদগতভ বযক্ষা পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে প্রওৃঢ ঔভঘ এাং রৃাআ ন্তাগদভ চন্য াবরথও গথাচ্চ
২০,০০০ (বয লাচাভ) ফাবওথদ টমাভ এভ ফগথয শববঝ ওফ শবঝ ধুদাঃবদথথাভগড বদগম্নাক্ত যগঢথ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:যঢথফূল:
ও) ধুদাঃবদথথাবভঢ বযক্ষাপাঢাভ এ লাভ ০১ চুমাাআ, ২০১২ শণগও ওাবথওভ লগ।
ঔ) ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ওঢৃথও প্রওৃঢ বযক্ষা যগভ ১৫% যবক্তকঢপাগ লদ ওভাভ বতযফাদ যস্থা লাম ণাওগ।
ক) বযক্ষাপাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ ন্তাদগতভ  ীফাভ বতযফাদ যস্থা ২১ ঙভ লাম
ণাওগ।
খ) এ াঅগতয ওাবথওগভভ ধভ বযক্ষাপাঢা বদথথাভড াংক্রান্ত ধূগথভ ওম াঅগতয াবঢম গম কডয লগ।
গ) বযক্ষাপাঢা াংক্রান্ত ওম য ফাবওথদ টমাগভ ধবভগযাথ ওভগঢ লগ।
শফালাম্মত যাফসুম াঅমফ পূাঁাআা
াঈধ- বঘ
শনাদ: ৭১৬১৬০২
বঘ
ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
শগুদাবকঘা, ঠাওা।
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প্রববথ ানুবপাক
যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/প্রাঃপাাঃ-১/২০০৪/১৮

ঢাবভঔ: ০৯/০৩/২০০৪ বরাঃ

বর:

চদপ্রযাদ প্রবযক্ষড দীবঢফামা ২০০৩ ানুবাী ভওাভ ধবভঘাবমঢ প্রবযক্ষড প্রবঢিাগদ শপ্ররগড ওফথভঢ
াবনাভগতভ ফূম শঢগদভ ৩০% পাক লাগভ বগযরপাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

াংস্থাধদ বপাক ধে দাং-ফ(দবদ  া:প্র:-১)চপ্রপ্রদী-৩৪/২০০৩/২১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, বঘ াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ পাধবঢগত্ব ২২-৫২০০৩ বরাঃ ঢাবভগঔ ানুবিঢ পা কৃলীঢ „গ‟ দাং বদ্ধান্ত ানুবাী Public Adminstration Training Policy-2003‟
এভ বদগম্নাক্ত াঈধ-ানুগেত ৩.০(ii) াস্তাদ বরগ াণথ বপাগকভ খঝগদাত্তভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
9.0(ii) Special Allowance: Officers on deputation selected from the pool (8.3) to training
institutions will be entitled to special allowance @ of 30 p.c of basic pay.
শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম,
(তৃাঃাঅাঃ াঈধ-বঘ (দাঃবদাঃ  াাঃ প্রাঃ)
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৬/২০০৭(াাংয)/৩১
বর:

ঢাবভঔ:

২৪/১২/১৪১৪ োব্দ
০৭/০৪/২০০৮ বরষ্টাব্দ

াফবভও/ শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথাগতভ ২০% শপ্ররড পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে: ১) াংস্থাধদ বপাক এভ াবন স্ভাভও দাং-R II/ IC-1/ 72-63 ঢাাং-২৫/০৫/১৯৭২
২) প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম এভ স্ভাভও দাং-Pay-25/ 82/ D-19, ঢাবভঔ-১৪/০৭/১৯৮৩
ভওাভ শপ্ররগড ওফথওামীদ ফগ ওম াফবভও/ শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথাভ চন্য শপ্ররডপাঢা প্রঢথদ ওভাভ
মগক্ষয বদগম্নাক্ত বদ্ধান্তফূল গ্রলড ওগভগঙ:
০২। ওম ভওাবভ (াফবভও/ শাফবভও) ওফথওঢথা শপ্ররগড ওফথওামীদ ফগ ফূম শঢগদভ ২০% শপ্ররড পাঢা প্রাধয
লগদ।
০৩। শস্পযাম ববওাঈবভবঝ শনাথ (এএএন) এভ ক্ষবঢধূভড পাঢা, শপ্রবগটন্ঝ কাটথ শভবচগফন্ঝ (বধবচাঅভ) এভ বগযর
কাটথ পাঢা, শভবধট এযাওযদ যাগঝবমাদ (গভ) এভ শভ পাঢা এাং ভওাবভ প্রবযক্ষড প্রবঢিাগদ শপ্ররগড বদগাগকভ
শক্ষগে বগযর পাঢা বণাভীবঢ লাম ণাওগ। এ  শক্ষগে এাআ প্রজ্ঞাধদ িাভা প্রবঢথঢ শপ্ররড পাঢা প্রগবাচয লগ দা।
০৪। শপ্ররগড বদগাবচঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাগতভ চন্য াণথ বপাক লগঢ াআগঢাধূগথ চাবভওৃঢ ফূম শঢগদভ ২০%
ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাগদভ াবন স্ভাভওফূল াবঢম ওভা ল‟ম। ঢতস্থগম াঈক্ত ওফথওঢথাকড শপ্ররগড ওফথওামীদ ফগ ফূম
শঢগদভ ২০% শপ্ররড পাঢা প্রাধয লগদ।
০৫। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
নচগম ওবভ
াবঢবভক্ত বঘ (যাঃবদাঃ  প্রববথ)
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৬/২০০৭(াাংয)/৩১

ঢাবভঔ:

২৪/১২/১৪১৪ োব্দ
০৭/০৪/২০০৮ বরষ্টাব্দ

ানুবমবধ: াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য প্রবভঢ লম:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৫। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ --------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৬। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) --------------------৭। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৮। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৯। শচমা প্রযাও (ওম) -------------------(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
১০। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, ঠাওা- াআলা াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা।
১১। াণথ বপাগকভ ওম ানুবপাক।
শফাাঃ াঅরৃভ ভবযত বফা
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭৩০৫৭
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৫
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭৫.০৩১.০১.০০.০২৭.২০০৭(াাংয)/২০৩
বর:

ঢাবভঔ:

০৯/০৯/২০১০ বরাঃ
২৫/০৫/১৪১৭ াঃ

এওাআ াগণ দগতবযও পাঢা  শপ্ররড পাঢা প্রতাদ বরগ ফঢাফঢ প্রতাদ প্রগে।

ূে: ও) াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ধবভধে দাং-০৫.১৭২.০২২.০৬.০০.০১৪.২০১০.৯৩.ঢাবভঔ: ২চুদ/২০১০ াআাং
ঔ) াবডচয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-াফ/ বাআ/১ (৫৮)/২০০৭-ভ-৩/১৩৫ ঢাবভঔ: ০২/০৯/১০ বরাঃ।
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগলভ ববপন্প াঈাআাং-এ
ওফথভঢ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকড এওাআ াগণ „দগতবযও পাঢা‟  „শপ্ররড পাঢা‟ প্রাধয লগদ দা। ঢাাঁভা রৄথুফাে
„দগতবযও পাঢা‟ প্রাধয লগদ।
ফালুা াঅক্তাভ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬৭০৬১
বঘ,
াবডচয ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ াঈধ- বঘ,
ভিাদী-৩ াবথযাঔা)।
ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভঢ লগমা (গচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ):
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ পদ,৭৭/৭ ওাওভাাআম, ঠাওা।
৪। বঘ, াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৫। বঘ, াণথবদবঢও ম্পওথ বপাক, ঠাওা।
৬। বঘ, প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
৭। বঘ, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
৮। বঘ, েফ  ওফথাংস্থাদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৯। বঘ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
১০। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ -২ াবথযাঔা
www.mof.gov.bd
ঢাবভঔ:

দাং -০৭.০০.০০০০.১৭২.০১.০০১.১২ -৭৭

০৭ দচযি, ১৪১৯ োব্দ
২১ শফ, ২০১২ বরস্টাব্দ

াবন স্ভাভও
বর:

বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগলভ ববপন্প াঈাআাং -এভ ওফথওঢথাকড ওঢৃও
থ এওাআ াগণ ‘শপ্ররড পাঢা’ 
‘দগতবযও পাঢা’ গ্রলগডভ শক্ষগে শপ্ররড পাঢা শনভঢ প্রতাদ।

ূে:

াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং -০৭.১৭৫.০৩১.০১.০০.০২৭.২০০৭)াাংয/(২০৩, ঢাবভঔ :০৯.০৯.২০১০ বর :

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ চাদাগদা বাগে শব, বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগল ববপন্প াঈাআাং -এ ওফথভঢ
ওফথওঢথাকড প্রঘবমঢ বদফানুবাী এওাআ াগণ ‘শপ্ররড পাঢা’  ‘দগতবযও পাঢা’ প্রাধয লগদ দা -ফগফথ ূগে াঈগেবঔঢ
স্ভাভগওভ ফাথযগফ াংবিষ্ট ওম ফন্ত্রডাম/বপাক -শও াবলঢ ওভা লগবঙম। ববপন্প ূগে প্রাি ঢগণয শতঔা বা শব,
ূগোক্ত স্ভাভও চাবভভ ঢাবভগঔভ ধূগথ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ শওাদ শওাদ াঈাআাং -এভ ওফথওঢথাকড এওাআ াগণ রৃ’বঝ
পাঢা গ্রলড ওগভদ বদ এাং শওাদ শওাদ াঈাআাং -এভ ওফথওঢথাকড এওাআ াগণ রৃ’বঝ পাঢা গ্রলড ওভগম ধভঢথীগঢ াবটঝ
াঅধবত্তভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ ‘শপ্ররড পাঢা’ শনভৎ প্রতাদ ওগভগঙদ। বওন্তু মক্ষয ওভা বাগে শব, শওাদ শওাদ াঈাআাং -এভ
ওফথওঢথাকড বদফ বলপূথঢপাগ এওাআ াগণ াঅলবভঢ „দগতবযও‟  „শপ্ররড পাঢা‟ভ ফগথয শণগও এঔদ ‘শপ্ররড পাঢা’
ভওাবভ শওারাকাগভ শনভৎ প্রতাদ ওগভদ বদ।
০২। এফঢাস্থা, াণথ বপাগকভ ফঢাফঢ প্রতাগদভ ঢাবভগঔভ )০৯ -০৯ -২০১০ বরাঃ (ধূগথ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ
শব ওম ওফথওঢথা এওাআাগণ ‘শপ্ররড পাঢা’  ‘দগতবযও পাঢা’ গ্রলড ওগভ এঔদ ‘শপ্ররড পাঢা’ ভওাবভ শওারাকাগভ
শনভৎ শতদবদ ঢাাঁগতভ বদওঝ লগঢ াবমগম্ব ‘শপ্ররড পাঢা’ াঅতাগভ প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য বদগতথযক্রগফ
ানুগভাথ ওভা ল‟ম।
দাবভদ সুমঢাদা
াঈধবঘ )প্রববথ -২ াবথযাঔা(
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
e-mail : nsultana@finance.gov.bd

বঢভড )শচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ:(
১. ববদভ বঘ, াণথবদবঢও ম্পওথ বপাক, শযভ -াআ -াাংমা দকভ, ঠাওা।
২. বঘ, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, শগুদ াবকঘা, ঠাওা।
৩. বঘ, প্রাী ওমযাড  দগতবযও ওফথাংস্থাদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৪. বঘ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৫. বঘ, াবডচয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৬. বঘ, প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম, শযভ -াআ -াাংমা দকভ, ঠাওা।
দাং -০৭.০০.০০০০.১৭২.০১.০০১.১২ -৭৭

ঢাবভঔ:

০৭ দচযি, ১৪১৯ োব্দ
২১ শফ, ২০১২ বরস্টাব্দ

ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য ানুবমবধ:
১.
২.
৩.
৪.

ববদভ বঘ, চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
বলা ফলা বদন্ত্রও, বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
ফলাধবভঘামও, দগতবযও াবটঝ াবথতিভ, াবটঝ ওফগেক্স, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
ববদভ বঘগভ এওান্ত বঘ, াণথ বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
দাবভদ সুমঢাদা
াঈধবঘ )প্রববথ -২ াবথযাঔা(
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GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
IMPLEMENTATION WING

OFFICE MEMORANDUM
No-MFP/Imp(1)/85/126
Sub:

Dated: 30.11.85

Domestic Aid Allownace to the Secretaries to the Government.

The Government have been pleased to sanction a domestic aid allowance of Tk. 420/- (four
hundred twenty) per month to the Secretaries to the Government only with effect from 1.11.1985.
The expenditure involved in this regard will be met from within the budget provision of the
prespective Ministry/Division and the charge will proceed from the sub-head „Allownace and
Honoraria‟ of the revenue budget of the respective Ministry/Division.

H.R. Datta
Deputy Secretary
Distribution:
1. P.S.O to CMLA, CMLA‟s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka.
2. Secretary, President‟s Sectt., Personal Division.
3. Secretary, President‟s Sectt., Public Division
4. All Secretaries of the Ministries/Divisions, Dhaka.
5. All Ministries/Division, Dhaka.
6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh.
7. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka
8. Chief Accounts Officer (Civil Secretariat), A.G (Civil) Building, Dhaka.
9. Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Division, Dhaka.
10. Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka.
11. All Officers of Implementation Wing, Finance Division.
12. Guard File
13. Compilation File.
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াাংমাগতয

শকগচঝ

াবঢবভক্ত াংঔযা
ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ
ফেমাভ, চুমাাআ ২০, ১৯৯৯
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১

প্রজ্ঞাধদ
ঢাবভঔ, ৩০শয াঅরাঢ় ১৪০৬/ ১৪াআ চুমাাআ ১৯৯৯
দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/১৭৯-ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ
ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং-এফএনবধ/াআম্প(১)/ ৮৫/ ১২৬, ঢাবভঔ ৩০-১১-১৯৮৫ এভ াঅাংবযও
াংগযাথদক্রগফ ভওাভ াাংমাগতয ভওাগভভ বঘকগডভ শটাগফবষ্টও এাআট এমাাঈন্ফ এভ ফাবও লাভ ৫২৫/- ঝাওা
লাআগঢ ৃবদ্ধ ওবভা ৬৮৫/- ঝাওা ধুদাঃবদথথাভগডভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ।
২। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ

শফাাঃ যাফূগজ্জালা
বুগ্ম- বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৪.২০১০-৪২
বর:

ঢাবভঔ: ০৪/১০/২০১০ বরাঃ

ভওাগভভ বঘ  বঘ ধতফবথাতা ওফথওঢথাকগডভ শটাগফবস্টও এাআট এমাাঈন্ফ (Domestic Aid
Allowance) ৃবদ্ধ।

ভওাগভভ বঘ  বঘ ধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকগডভ বতযফাদ ফাবও শটাগফবস্টও এাআট এমাাঈন্ফ (Domesitc Aid
Allowance) ১,৩০০/- (এও লাচাভ বঢদযঢ ফাে) ঝাওা লগঢ ৩,০০০/- (বঢদ লাচাভ ফাে) ঝাওা ৃবদ্ধ ওভা ল‟ম।
২। এ াত প্রগাচদী যপাভ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/াংস্থাভ বদচস্ব াগচঝ শণগও বদথাল ওভা লগ।
৩। এ বথথঢ পাঢা ১ চুমাাআ, ২০১০ ঢাবভঔ শণগও ওাবথওভ লগ।
এ.এন াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd
বঢভড (গচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ):
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা/ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ,
ঠাওা।
২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা।
৩। বঘ -------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক (ওম)।
৪। বলা ফলা-বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৪.২০১০-৪২

ঢাবভঔ: ০৪/১০/২০১০ বরাঃ

ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য ানুবমবধ:১। বুগ্ম-বঘ, য বদন্ত্রড ানুবপাক, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম, (ঢাাঁগতভ ০৯.০৯.২০১০ ঢাবভগঔভ
০৭.১৫৩.০১৫.০৪.০০.০২.২০১০/৫২৪ দাং স্ভাভগওভ ভাগঢ)।
২। াণথফন্ত্রীভ এওান্ত বঘ, াণথ ফন্ত্রডাম (ফাদদী াণথফন্ত্রীভ ত াকবঢভ চন্য)।
৩। াণথ বঘগভ এওান্ত বঘ, (াণথ বঘ ফগলাতগভ ত াকবঢভ চন্য)।
এ.এন াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
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শঝবমগনাদ পাঢা
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/দীবঢ-৩/০২/২০৫
বর:

০১/০৯/১৪১৫ াঃ
১৫/১২/২০০৮ বরাঃ

ভওাবভ শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাদ পাঢা াঈগত্তামদ প্রগে।

াঈধবুথক্ত বরগ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, এঔদ লগঢ াবঢবভক্ত বঘ  প্রাবথওাভপ্রাি ফধতফবথাতা ম্পন্প
ওফথওঢথা এাং বুগ্ম-বঘকড শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাগদভ ফাবও পাঢা ৬০০ (ঙযঢ) ঝাওা লাগভ প্রাধয লগদ।
০২। বডথঢ ওফথওঢথাকড এাআ পাঢা ফাবও শঢদ বগমভ াগণ াঈগত্তামদ ওভগদ।
০৩। াঈগেঔয, এাআ পাঢা াঈগত্তামগদভ চন্য ওফথওঢথাগও ঢাাঁভ যলাবথ শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাগদভ াংগবাক দম্বভবঝ
াংবিষ্ট তিভ প্রথাদ/ বদন্ত্রডওাভী ওফথওঢথাগও াঅবশ্যওপাগ াবলঢ ওভগঢ লগ।
০৪। এাআ াঅগতয ০১, বটগম্বভ, ২০০৮ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
বঢভড:
১। ফলা -বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয,৭৭/৭ ওাওভাাআম, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
২। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
৩। বলা ফলা বদবন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
৪। াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/দীবঢ-৩/০২/২৩৯

বর:

ঢাবভঔ:

২১/১০/১৪১৫ াাং
০৩/০২/২০০৯ বরাঃ

ভওাবভ াঅাবও শঝবমগনাদ দীবঢফামা াংগযাথদ প্রগে।

ূে: ২৩/১০/০৮ ঢাবভগঔ াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ প্রযাদ ানুবপাক লগঢ প্রাি শদাঝ ানুগেত।
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ভওাবভ াঅাবও শঝবমগনাগদভ যীফা পযাঝ  মাাআদ ঘাচথ /াভঘাচথ যঢীঢ
বদগম্নাক্ত াঈধাগ ধুদাঃবদথথাভড ওভঢাঃ ফবন্বঢ ভওাবভ শঝবমগনাদ দীবঢফামা‟ ২০০৪ াংগযাথগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ
জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
১) ানুগেত ৮ (ঔ)-এ „১২০০ ওম‟এভ ধবভগঢথ „১৮০০/০০ ঝাওা‟
২) ানুগেত ৮ (ক)-এ „১০০০ ওম‟ এভ ধবভগঢথ „১৫০০/০০ ঝাওা‟
৩) ানুগেত ৮ (খ)-এ „৮০০ ওম‟ এভ ধবভগঢথ „১২০০/০০ ঝাওা‟
৪) ানুগেত ৮ (গ)-এ „৬৫০ ওম‟ এভ ধবভগঢথ „৯৭৫/০০ ঝাওা‟
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ শভচাাঈম াঅলাদ, াঈধ-বঘ (প্রাঃ-১ (২)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/দীবঢ-৩/০২/৩৬৩

বর:

০৫/১১/১৪১৬ াঃ
১৭/০২/২০১০ বরাঃ

ভওাবভ শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাদ পাঢা াঈগত্তামদ প্রগে।

াঈধবুথক্ত বরগ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, এঔদ লগঢ াঈধবঘ  প্রাবথওাভপ্রাি ফফবথাতা ম্পন্প ওফথওঢথাকড
এাং াঈধগচমা বদথালী ওফথওঢথাকড শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাগদভ ফাবও পাঢা ৪০০ (ঘাভযঢ) ঝাওা লাগভ প্রাধয
লগদ।
২। বডথঢ ওফথওঢথাকড এাআ পাঢা ফাবও শঢদ বগমভ াগণ াঈগত্তামদ ওভগদ।
৩। াঈগেঔয, এাআ পাঢা াঈগত্তামগদভ চন্য ওফথওঢথাগও ঢাাঁভ যলাবথ শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাগদভ াংগবাক দম্বভবঝ
াংবিষ্ট তিভ প্রথাদ/ বদন্ত্রডওাভী ওফথওঢথাগও াঅবশ্যওপাগ াবলঢ ওভগঢ লগ।
৪। এাআ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd
বঢভড:
১। ফলা -বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয,৭৭/৭ ওাওভাাআম, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
২। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
৩। বলা ফলা বদবন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
৪। াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/দীবঢ-০৩/২০০২(াাংয)/৪২৩

ঢাবভঔ: ০৬/০৬/২০১০ বরাঃ।

বর:

ভওাবভ শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাদ াংগবাক যলাভ াংক্রান্ত দীবঢফামা-২০০৪ এ াংগযাথদ াঅদদ
াংক্রান্ত।

ূে:

াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ৪০-৪৫, ঢাবভঔ: ০৩/১২/২০০৯ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ভওাবভ শফাাাআম/ শমুমাভ াংগবাক 
যলাভ াংক্রান্ত দীবঢফামা, ২০০৪ এভ াংগযাবথঢ ৩ (চ) ানুগেত ানুবাী ফাদদী ফন্ত্রী/ প্রবঢফন্ত্রী/ াঈধফন্ত্রী/ বঘ/
বঘ ফফবথাতা ম্পন্প ওফথওঢথাগতভ শফাাাআম শগঝভ ফূময ঝাওা ১৫০০০/- (ধগদভ লাচাভ) বদথথাভগড াণথ বপাগকভ
াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শভচাাঈম াঅলাদ, াঈধ-বঘ)
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এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔভ স্থমাবপবরক্ত লগ
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-০৩/২০০৫/৪১৬
বর:

ঢাবভঔ: ২৪/০৫/২০১০ বরাঃ।

চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ এভ ানুগেত-২৫ ানুবাী বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

াঈধবুথক্ত বরগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ভওাভ ান্তথঢথীওামীদ যস্থা বলগগ
০১/০৭/২০১০ ঢাবভঔ লগঢ ওম শেডীভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ চন্য ন্তাদ প্রবঢ ফাবও ২০০/-(রৃাআযঢ) ঝাওা লাগভ এাং
াদবথও ২(রৃাআ) ন্তাগদভ চন্য ফাবও গথাচ্চ ৩০০/-(বঢদযঢ) ঝাওা বযক্ষা লাও পাঢা প্রগত লগ। ঢগ, স্বাফী  স্ত্রী
াঈপাআ ঘাওবভচীী লগম ন্তাদ াংঔযা শবগওাদ এওচগদভ শক্ষগোআ কডদা ওগভ পাঢাভ ধবভফাড বদথথাভড লগ। বদগম্নাক্ত
ওাকচধে ( Documents) তাবঔম াগধগক্ষ বডথঢ সুবথা প্রগত লগ:i)

চন্ধ বদন্নদ এভ ঢযাবঢ ওবধ (Attested Copy of Birth Certificate)।

ii) বযক্ষা প্রবঢিাগদভ প্রথাগদভ প্রঢযদ ধে (Enrolment Certificate from the Head of Educational
Institution)।
এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd
বঢভড:
১) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক ঠাওা।
২) ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢাঁচকা, ঠাওা।
৩) ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা।
৪) কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা।
৫) বঘ/পাভপ্রাি বঘ---------------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবথতিভ/ধবভতিভ/বলা যাঔাফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৬) াবঢবভক্ত বঘ ---------------------------------(ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
৭) ফলা-ধবভঘামও, ফবদঝবভাং শম, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
৮) ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (ববচবটএন), শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৯) বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
১০) বপাকী ওবফযদাভ ------------------------------------------------বপাক (ওম বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
১১) বুগ্ম-বঘ------------------------------------------------(ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
১২) াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথ দদবঢও াঈধগতষ্টা ানুবপাক, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
১৩) প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা --------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
১৪) াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০৩০.২০১০-৮৬(১৩৫)
বর:

ঢাবভঔ: ১২/১২/২০১০ বরাঃ।

চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ এভ ানুগেত-২৫ ানুবাী বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে: াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং াফ/াব/প্রববথ-৩/বপাক-০৩/২০০৫/৪১৬, ঢাবভঔ: ২৪/০৫/২০১০ বরাঃ।
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, চাঢী শঢদ শেম ২০০৯, এভ ানুগেত ৫ এ
বডথঢ বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাদ লচীওভগডভ বদবফত্ত বদগম্নাক্ত বদ্ধান্ত কৃলীঢ লগগঙ:ও)

ূগোবেবঔঢ স্ভাভগওভ ১(ii) াঈধ-ানুগেগত বডথঢ াংবিষ্ট বযক্ষা প্রবঢিাগদভ প্রথাগদভ বদওঝ লগঢ প্রবঢ বযক্ষা গরথ
রৄথুফাে এওাভ প্রঢযদ ধে গ্রলড ওভগঢ লগ ; এাং

ঔ)

স্বাফী  স্ত্রী াঈপাআ ঘাওবভচীী লগম শগক্ষগে শবগওাদ এওচগদভ ন্তাদ াংঔযা এাং ান্যান্য ওফথওঢথা 
ওফথঘাভীগতভ ন্তাদ াংঔযা কডদাভ শক্ষগে ওফথওঢথাগতভ শমা ঢাাঁগতভ স্ব স্ব শঢদ বগম প্রঢযদ ধে এাং
ওফথঘাভীগতভ শমা ঢাাঁগতভ বদন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ/ াঅদ  যদ ওফথওঢথা ওঢৃথও প্রতত্ত প্রঢযদ ধে গ্রলড
ওভগঢ লগ।

২। বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ২৪/০৫/২০১০ ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রববথ-৩/ বপাক-০৩/
২০০৫/ ৪১৬ দাং স্ভাভগও বডথঢ ান্যান্য বর/ যঢথামী াধবভবঢথঢ ণাওগ।
এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
e-mail: aminc@finance.gov.bd
বঢভড:
১. ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক ঠাওা/ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢাঁচকা, ঠাওা।
২. ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা।
৩. কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা।
৪. বঘ/পাভপ্রাি বঘ-------------------------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবথতিভ/ধবভতিভ/বলা যাঔাফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৫. াবঢবভক্ত বঘ ---------------------------------(ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
৬. ফলা-ধবভঘামও, ফবদঝবভাং শম, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
৭. ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (ববচবটএন), শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
৮. বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা (ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ
ওভা ল‟ম)।
৯. বপাকী ওবফযদাভ ---------------------------------------------------------বপাক (ওম বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
১০. বুগ্ম-বঘ----------------------------------------------------(ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
১১. াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা ানুবপাক, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
১২. াণথফন্ত্রীভ এওান্ত বঘ, াণথ ফন্ত্রডাম (ফাদদী াণথফন্ত্রীভ ত াকবঢভ চন্য)
১৩. প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা -----------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)।
১৪. ওবধ/ কাটথ নাাআম।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১
দাং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-২৯৩
বর:

ঢাবভঔ: ২২/০৯/২০১০ বরাঃ

চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ প্রঢথগদভ নগম াঈদ্ভুঢ ফস্যাভ বরগ ফঢাফঢ প্রতাদ।

ূে: দাং - ববচএ/ধদ্ধবঢ-১/চাাঃগাঃগেম/২০০৮/৫৪৭/৭৮৭ ঢাাং- ০২/০৩/২০১০ বরাঃ।
াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্তধগেভ ধবভগধবক্ষগঢ াঅবতষ্ট লগ চাদাগদা বাগে শব, চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ প্রঢথগদভ
নগম াঈদ্ভুঢ ফস্যাভ বরগ াণথ বপাগকভ সুবদবতথষ্ট ফঢাফঢ (ঙগও প্রতত্ত) বদম্নরূধপাগ ওাবথওভ লগ।
ক্রাঃ
দাং

াঈদ্ভুঢ ফস্যাফূল

াঈদ্ভুঢ ফস্যাফূগলভ বরগ ববচএ ওাবথামগভ
ফঢাফঢ

াণথ বপাগকভ াস্তাদ
ানুবপাগকভ ফঢাফঢ

১।

চাঢী শঢদগেম ২০০৯ এভ
ানুগেত দাং- ১৩(১) ানুবাী বথথঢ
লাগভ বঘবওৎাপাঢা শব ওম ওফথওঢথা/
ওফথঘাবভ ০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ
াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ (বধাঅভএম)
ণাওগদ ঢাভা প্রাধয লগদ বও- দা?

০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ শব ওম ওফথওঢথা/
ওফথঘাবভ াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ (বধাঅভএম) ণাওগদ
ঢাভা াণথ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং- াফ/ াব(াস্ত১) ববথ- ৭/ ২০০৫(াাংয- ১)/ ১০ ঢাবভঔ২৩/০১/২০০৬ বরাঃ ানুবাী চাঢী শঢদগেম
২০০৯ এভ ানুগেত দাং- ১৩(১) শফাঢাগও বথথঢ
লাগভ বঘবওৎা পাঢা প্রাধয লগদ।

ববচএ ওাবথামগভ
ফঢাফগঢভ াগণ
এওফঢ।

২।

চাঢী শঢদগেম ২০০৯ এভ
ানুগেত দাং- ১৪(৬) ানুবাী বথথঢ
লাগভ াড়ীপাড়া পাঢা, শব ওম
ওফথওঢথা/ ওফথঘাবভ ০১/০৭/২০১০ বরাঃ
ঢাবভঔ
াভ
াঈত্তভ
ঙুবঝগঢ
(বধাঅভএম) ণাওগদ ঢাভা প্রাধয
লগদ বও- দা?

০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ শব ওম ওফথওঢথা/
ওফথঘাবভ াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ (বধাঅভএম) ণাওগদ
ঢাভা াণথ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং- াফ/ াব(াস্ত১) ববথ- ৭/ ২০০৫(াাংয- ১)/ ১০ ঢাবভঔ২৩/০১/২০০৬ বরাঃ ানুবাী চাঢী শঢদগেম
২০০৯ এভ ানুগেত দাং- ১৩(১) শফাঢাগও বথথঢ
লাগভ াড়ীপাড়া পাঢা প্রাধয লগদ।

ববচএ ওাবথামগভ
ফঢাফগঢভ াগণ
এওফঢ।

৩।

চাঢী শঢদগেম ২০০৯ এভ
ানুগেত
দাং২৫
ানুবাী
০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভঔ লগঢ প্রগত
বযক্ষা লাও পাঢা শব ওম ওফথওঢথা/
ওফথঘাবভ ০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ
াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ (বধাঅভএম)
ণাওগদ ঢাভা প্রাধয লগদ বও- দা?

াভ াঈত্তভ ঙুবঝওাম শবগলঢু শধদযদগবাকয
ঘাওবভওাম শগলঢু ০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ শব
ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাবভ াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ
(বধাঅভএম) ণাওগদ ঢাভা চাঢী শঢদগেম
২০০৯ এভ ানুগেত দাং- ২৫ শফাঢাগও বযক্ষা
লাও পাঢা প্রাধয লগদ।

ববচএ ওাবথামগভ
ফঢাফগঢভ াগণ
এওফঢ।

ফবনচ াঈবিদ াঅলগফত
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৫০৭৮১
বলা ফলা বদন্ত্রও
বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম
শগুদাবকঘা, ঠাওা -১০০০
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-০৭.১৭৩.০২২.১৪০০০.০০৯.২০১১-২৭
বর:

ঢাবভঔ: ২৭ চানুাভী, ২০১১

াাংমাগতয ভাাআগনম এভ াফবওপাগ ভঔাস্ত এাং াভ ঙুবঝ শপাকভঢ বপাকী ওফথওঢথা/ দবদও/
াাফবভও ওফথঘাভীগতভগও বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ (প্রযা-১)-ববথ-৯/২০০০ (াাংয)-১১৮৩, ঢাবভঔ:২৯/০৯/২০১০
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগধবক্ষগঢ াফবওপাগ ভঔাস্তওৃঢ এাং াভ-াঈত্তভ ঙুবঝ শপাকভঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীগতভগও বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil finance.gov.bd
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা- ২
ঢাবভঔ:

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ-১০/৮৫/১০০
শপ্রভও:

চদা এ, ব, শঘৌথুভী
বুগ্ম বঘ
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক

প্রাধও:

ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও
ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ ওাবথাম
১০/ এ লাঢী ড়ও, ফকাচাভ, ঠাওা।

বর:

বাঢাাগঢভ চন্য দদ-শকগচগঝট এাং ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ বভওা পাড়া প্রতাদ প্রগে।

২৩/২/১৩৯৪ াাং
৭/৬/১৯৮৭ াআাং

চদা,
াঈধগভাক্ত বরগ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ওাবথাম (গাফবভও বঘাম) এভ ৩০-৫-১৯৮৫ ঢাবভগঔভ এদ,
বচ, বধ-১ (কযাফ-১) বভওা পাড়া/ াবলভ/ ৪৫৯ দাং স্ভাভগওভ ভাগঢ াঅবফ চাদাাআগঢ বদগতথবযঢ লাআাবঙ শব, ভওাভ ত
াআা এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, এনাঅভ  এ,াঅভ (১ফ ঔন্ট) এভ এ, াঅভ-৮৯/ ব, এ, াঅভ (২ ঔন্ট)
এভ ৮৬ দাং ববথগঢ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম দদ শকগচগঝট  ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীবতকগও ওাগবথাধমগক্ষ শলটগওাাঝথাগথভ ৫
(ধাাঁঘ) ফাাআগমভ ফগথয বভওা শবাগক ভ্রফগডভ চন্য বদম্নবডথঢ যঢথ াগধক্ষ বভওা পাড়াভ প্রবঢধূভড ওভা বাাআগঢ ধাগভ:
ও) শধৌভ এমাওা/ াআাঈবদদ ওাাঈবন্ফম ওঢৃথও ানুগফাবতঢ বদথথাবভঢ লাভ ানুবাী লাআগ।
ঔ) শব ওম এমাওা বভওা পাড়া বদথথাবভঢ দাাআ শাআ ওম এমাওাভ বদওঝস্থ শধৌভপা/ াআাঈবদদ ওাাঈবন্ফম এভ
ানুগফাবতঢ বদথথাবভঢ লাভ প্রগবাচয লাআগ।
ক) শব  স্থাদ বওল্প ধবভলদ িাভা বুক্ত শাআ ফস্ত শক্ষগে বভওা পাড়া বওল্প ধবভলগডভ বদথথাবভঢ লাভ ধবথন্ত
ীফাদ্ধ ভাবঔগঢ লাআগ।
াঅধদাভ ানুকঢ
এ, ব, শঘৌথুভী
দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ-১০/৮৫/১০০(২০০০)

ঢাবভঔ:

২৩/২/১৩৯৪ াাং
৭/৬/১৯৮৭ াআাং

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ এাং প্রগাচদী ওাবথযক্রগফভ চন্য ------------------------ ফীগধ শপ্রবভঢ লাআম।
শও, এফ, ওবভফ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ দাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮
ন্ঝদ:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম (ধাগথাগদম বপাক), ে পদ, ঠাওা।
ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ।
াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
াঈধগতষ্টা ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
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৯। াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
১০। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক।
১১। ফলা বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১২। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা।
১৩। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (গভমধণ), ঘট্টগ্রাফ।
১৪। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা।
১৫। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ঠাওা।
১৬। ওম ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা।
১৭। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ।
১৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ।
১৯। ওম শচমা প্রযাও।
২০। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
২১। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ।
২২। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
২৩। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২৪। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ।
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(এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ স্ভাভও ধগেভ স্থমাবপবরক্ত)
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বদ:পাঢা-১/২০০৪/১০২

২৯/০৪/১৪১৩ াাং
১৩/০৮/২০০৬ বরাঃ

াবন স্ভাভও
বর:

চাঢী শঢদ শেম/২০০৫ এভ ১০ফ শগ্রগট শঢদপ্রাি (দদ-শকগচগঝট) ওফথঘাভীগতভ বাঢাাঢ পাঢা প্রতাদ
াংক্রান্ত।

ূে:

বযল্প ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-বযফ/ প্রাঃ-৩/১এফ-৫৫/৯৭/২২৭, ঢাবভঔ: ২৬/০৬/২০০৬

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, চাঢী শঢদ শেম ২০০৫ এভ ানুাঃ ১৫
শফাঢাগও ১১ লগঢ ২০ দাং শেগমভ (৪১০০-৮৮২০/- লগঢ ২৪০০-৪৩১০/-) াঅঢাপুক্ত দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীকড
বাঢাাঢ পাঢা প্রাধয লগদ। দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীকডগতভ শক্ষগে ঝাাআফগেম া বগমওযদ শগ্রট প্রাবিভ ফাথযগফ ১০ফ
া ঢতূর্ধ্থ াঈচ্চঢভ শেম প্রাবি ঢাাঁগতভ বাঢাাঢ পাঢা প্রাবিগঢ াাঁথা লগ দা।
০২। বগঘয বরগ াআগঢাধূগথওাভ াণথ বপাগকভ ১৯/১০/২০০৫ ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রব-৪/ বদাঃপাঢা-১/২০০৪/১১৬
াংঔযও স্ভাভওবঝ াবঢম ওভা ল‟ম।
০৩। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ
ববদভ লওাভী বঘ
বভড:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)।
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৫। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)।
৬। বপাকী ওবফযদাভ ------------------------------------------------ (ওম)।
৭। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)।
৮। শচমা প্রযাও ------------------------------------------------------------ (ওম)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ব:পাঢা-১/২০০৪/১৮৯

ঢাবভঔ: ০৬/১১/২০০৮ াআাং

াবন স্ভাভও
বর:

ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথঘাভীগতভ
ওবঢধ াঅবণথও সুবথা প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে:

াস্তাদ ানুবপাক, াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং-াফ/াব(াস্তাদ)-১/ব-১/৮৯/১১৫(৩০০), ঢাবভঔ:
১৬/৭/১৯৮৯াআাং

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ চাদাগদা বাগে শব, ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও 
াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ ওবঢধ াঅবণথও সুবথা প্রতাদ বরগ চাবভওৃঢ াবন স্ভাভও দাং-াফ/
াব(াস্তাদ)-১/ ব-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), ঢাবভঔ: ১৬/৭/১৯৮৯-এ ওফথঘাভীগতভ াবন ফগভ াবঢবভক্ত া ঙুবঝভ
বতগদ ৩ খন্ঝা ওাগচভ চন্য দতবদও ৮/- (াঅঝ) ঝাওা এাং ৩ খন্ঝাভ শযী াবঢবভক্ত ওাগচভ চন্য দতবদও ১০/- (তয) ঝাওা
বঝবনদ পাঢা বদথথাবভঢ বঙম।
২। এক্ষগড, াঈক্ত বঝবনদ পাঢাভ ধবভফাড বথথঢ ওগভ ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও 
াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথঘাভীগতভ াবন ফগভ াবঢবভক্ত া ঙুবঝভ বতগদ ৩ খন্ঝা ওাগচভ চন্য দতবদও ১৫/(ধগদভ) ঝাওা এাং ৩ খন্ঝাভ শযী াবঢবভক্ত ওাগচভ চন্য দতবদও ২০/- (বয) ঝাওা বদথথাভড ওভা ল‟ম।
৩। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
প্রড ঘক্রঢথী
বুগ্ম-বঘ (প্রববথ)
শনাদ: ৭১৬৪৫২২
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ব:পাঢা-১/২০০৪/১৮৯

ঢাবভঔ: ০৬/১১/২০০৮ াআাং

ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভঢ লগমা:
ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢাঁচকা, ঠাওা।
ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা।
বঘ/পাভপ্রাি বঘ --------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
(ঢাাঁভ াঅঢাপুক্ত ওম াবথতিভ/ধবভতিভ/বলা যাঔাফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
৫) কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা।
৬) ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (ববচবটএন), শগুদাবকঘা, ঠাওা।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
৭) বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
৮) বপাকী ওবফযদাভ -------------------------------------- বপাক (ওম বপাক)।
৯) শচমা প্রযাও -------------------------------------- শচমা (ওম শচমা)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
১০) যস্থাধদা ধবভঘামও -------------------------------------- (ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ)।
১১) শঘাভফযাদ/যস্থাধদা ধবভঘামও ------------------------------ (ওম স্ব-যাবঢ/ভাষ্ট্রাে প্রবঢিাদ এভ প্রথাদকড)।
১২) ফলা ধবভঘামও, াাংমাগতয ভাাআগনম, ঠাওা
১৩) ফলা-ধুবময ধবভতযথও, তভ তিভ, ঠাওা।
১৪) বুগ্ম-বঘ -------------------------------------- (ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
১৫) াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা ানুবপাক, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
১৬) াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ), বাঅভবপ পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৭) াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ), ভাচযালী।
১৮) ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষও, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা।
১৯) ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
২০) ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, বাঅভব পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১)
২)
৩)
৪)
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২১) ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
২২) ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা।
২৩) প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)।
২৪) াবন ওবধ/কাটথ নাাআম।
শফাাঃ াঅরৃভ ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ:- ৭১৭০১৭৪।
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াাংমাগতয

শকগচঝ

াবঢবভক্ত াংঔযা
ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ
ফেমাভ, চুমাাআ ২০, ১৯৯৯
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১

প্রজ্ঞাধদ
ঢাবভঔ,৩০শয াঅরাঢ় ১৪০৬/১৪াআ চুমাাআ ১৯৯৯
দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/১৮০-ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ
ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং-াফ/ াব (াস্তাদ)-১/ ব-১/৮৯/১১৫ (৩০০), ঢাবভঔ ১মা োড,
১৩৯৬ াাং/১৬াআ চুমাাআ, ১৯৮৯ াআাং এভ াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভওাভ শথামাাআ পাঢাভ লাভ ফাবও ২৫.০০ (ধাঁবঘয)
ঝাওা লাআগঢ ৃবদ্ধ ওবভা ৩৫.০০ (ধবেয) ঝাওা ধূদাঃবদথথাভগডভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ। প্রঘবমঢ বদফ ানুবাী শব
ওম ওফথঘাভী শথামাাআ পাঢা প্রাধয লদ, ঢালাভাাআ এাআ পাঢা প্রাধয লগদ।
২। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ।
ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ

শফাাঃ যাফূগজ্জালা
বুগ্ম- বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা- ৪
দাং- াফ/াব/প্রববথ- ৪/বপা- ৪/২০০০/৮০
বর:

ঢাবভঔ: ২৫/০৭/২০০৫ বরাঃ

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ কাড়ীঘামও, শফওাবদও, বট/ াঅভ  ঘঢুণথ শেডী ওফথঘাভীগতভগও শথামাাআ পাঢা প্রতাদ
প্রগে।

ূোঃ য বদন্ত্রড ানুবপাগকভ দবণ দাংও) াফ/ াব/ যাঃবদাঃ- ৪/ প্রফওা- ১/০৫
ঔ) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে দাং- ৬১.৩৯.৫.২.০২.২০০৪- ২০০৫/৮৮৮, ঢাাং- ৪/৭/২০০৫
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ াঅগমাঘয
ওফথঘাভীকড ভওাগভভ ঢভন লগঢ াচ- শধারাও প্রাধয লগম ঢাভা শথামাাআ পাঢা প্রাধয লগদ এাং এ লাভ াণথ বপাগকভ
াস্তাদ- ১ যাঔাভ ১৪ চুমাাআ ১৯৯৯ ঢাবভগঔভ প্রজ্ঞাধদ শফাঢাগও ১ চুমাাআ ১৯৯৯ ঢাবভগঔভ ধূথ ধবথন্ত ২৫/- ঝাওা
লাগভ এাং ধভঢথীগঢ ৩৫/- ঝাওা লাগভ প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ।
াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদাঃ ৯৫৬১১৩১
ববদভ লওাভী বঘ
য বদন্ত্রড- ৪
াণথ বপাক
ানুবমবধ াকবঢভ চন্য:ধবভঘামও (প্রযাদ)
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা- ৩।
দাং- াফ/াব/(া)- ৩শাঃবদাঃ(াঃ)- ১/৮৯/১২৪(১০০)
বর:

ঢাবভঔ:

২৭শয বটগম্বভ ১৯৮৯ াআাং
১৩াআ শধৌর ১৩৯৬ াাং

বুগ্ম- বঘ এাং ঢতূর্ধ্থ ওফথওঢথাকগডভ াগণ ওফথভঢ যবক্তকঢ লওাবভ (বধ.এ.) কগডভ বগযর পাঢা প্রতাদ
াংক্রান্ত।

াণথ ফন্ত্রডামগভ াগও াস্তাদ বপাগকভ ১৭- ৫- ৭৮াআাং ঢাবভগঔভ এফ, এন (াঅাআবট)- ৩/ ব১/ ৭৮/ ৫৩৮ দাং
াবন স্ভাভগওভ ৭দাং ানুগেগতভ াঅাংবযও াংগযাথদধূথও ভওাভ, বুগ্ম - বঘকগডভ যবক্তকঢ লওাবভকগডভ বগযর
পাঢাভ ফাবও লাভ ৫০/- ঝাওা লগঢ ৭৫/- (ধাঁঘাত্তভ) ঝাওা এাং াবঢবভক্ত বঘ, বঘ এাং ফবন্ত্রগকথভ যবক্তকঢ
লওাবভকগডভ বগযর পাঢাভ ফাবও লাভ ৮৫/- ঝাওা লগঢ ১২৫/- (এওযঢ ধাঁবঘয) ঝাওা ৃবদ্ধ ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড
ওগভগঙদ।
২। এ বদ্ধান্ত াে াবন স্ভাভও চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
এ, শও, এফ নচমুম লও
াঈধ- বঘ।
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা- ৩।
দাং- াফ/াব/(াস্ত - ৩)শাঃবদাঃ(াঃ)- ১/৮৯/৫৬
বর:

ঢাবভঔ:

১২ দগপম্বভ, ১৯৯৫ াআাং
২৮শয ওাবঢথও, ১৪০২ াাং

ভওাগভভ বুগ্ম- বঘ, াবঢবভক্ত বঘ, বঘ, ফন্ত্রী/ াঈধগতষ্টাগতভ ফধবথাগভ ওফথওঢথাকগডভ যবক্তকঢ
লওাবভ (বধ,এ)- শতভ বগযর পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

াণথ ফন্ত্রডামগভ াবন স্ভাভও দাং- এদ এন (াঅাআবট)- ৩/ ব- ১/ ৭৮/ ৫৩৮, ঢাবভঔ ১৭- ৫- ৭৮াআাং ানুবাী বুগ্মবঘ, াবঢবভক্ত বঘ, বঘ, ফন্ত্রী/ াঈধগতষ্টাকগডভ যবক্তকঢ লওাবভকড (বধ,এ) বদথথাবভঢ লাগভ বগযর পাঢা (Special
Allowance) শধগ ণাগওদ। বওন্তু ঐ ওম ওফথওঢথাকগডভ ফধবথাগভ ওফথওঢথাগতভ াগণ ওফথভঢ যবক্তকঢ
লওাবভকডগও বগযর পাঢা প্রতাগদভ শওাদ বথাদ শদাআ। বরবঝ াবথওপাগ ধবথাগমাঘদা ওগভ াঈধগভাক্ত স্ভাভওবঝ
াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভওাভ বদগম্নাক্ত বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙদ:
ও) প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ  বদথাঘদ ওবফযদাভ, াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযগদভ শঘাভফযাদ  তস্য এাং
ধবভওল্পদা ওবফযগদভ তস্য, বপাকী প্রথাদ  বুগ্ম- প্রথাগদভ াগণ ওফথভঢ যবক্তকঢ লওাবভকড বদথথাবভঢ
লাগভ বগযর পাঢা প্রাধয লগদ।
ঔ) ান্যান্য শক্ষগে বঘ, াবঢবভক্ত বঘ  বুগ্ম- বঘগভ ফধবথাগভ ওফথওঢথাগতভ াগণ ওফথভঢ যবক্তকঢ
লওাবভকড বদথথাবভঢ লাগভ বগযর পাঢা প্রাধয লগদ। ঢগ ‘ফ- ধবথা’ বদথথাভগডভ বরগ াণথ ফন্ত্রডাম/
াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভগঢ লগ।
ক) শব ওম যবক্তকঢ লওাবভকড বগযর পাঢা ধাগদ ঢাগতভগও াবথওাম পাঢা প্রগত লগ দা।
২। এ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ নুরুম াঅফীদ ধাগঝাাভী
াঈধ- বঘ
াস্তাদ- ২।
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/ববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৫/২০০৬/৯২

ঢাবভঔ: ১১/০৭/২০০৭ বরাঃ

বর:

বধবচাঅভ এভ বগযর কাটথ পাঢাভ লাভ ৃবদ্ধ াংক্রান্ত।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-পাঢা-১৪/৯৬/ বট-১৯/৯৩, ঢাাং-০৬/০৬/২০০৭

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ শপ্রবগটন্ঝ কাটথ শভবচগফগন্ঝভ তস্যগতভ বগযর কাটথ পাঢা বতযফাদ ফূম শঢগদভ
২৫% এভ স্থগম ৫০% ওভাভ ফঞ্জুবভ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
০২। াংবিষ্ট শচ এ াঅাআ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম াংগযাথগদভ যস্থা বদগ।
০৩। এগঢ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ ভগগঙ।
০৪। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ভাঔাম ঘন্ তা
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কড পদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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এওাআ দাম্বাভ  ঢাবভগঔ প্রবঢস্থাবধঢ
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ-৬ যাঔা
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৩/০৩/৮৮

ঢাবভঔ: ১৫/০৯/২০০৮বরাঃ।

বর:

চাবঢাংখ যাবন্ত বফযগদ বদগাবচঢ শদাতগমভ তস্যগতভ প্রাধয ২০% াবগ্রফ দগতবযও পাঢা বফযগদ কফগদভ
প্রাক্কাগম ১২ (াভ) ফাগভ এওওামীদ দগতবযও ফুদ্রা ধবভগযাথ াংক্রান্ত।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-১৯/পাঢা-২/২০০৭ (ঙাাদবণ)

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ বদম্ন বদথঢ বর ান্তপুথক্ত ওগভ দীবঢফামা াংগযাথগদভ সুধাবভগয াণথ
বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:


চাবঢাংখ বফযগদ বদগাবচঢ যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ বফযগদ কফগদভ ধগভ প্রবঢ ফাগ ২০% দগতবযও পাঢা
প্রতাগদভ ধবভগঢথ ০৬ (ঙ) ফাগভ দগতবযও পাঢাভ ২০% ফাবওথদ টমাগভ াবগ্রফ এওগে বফযগদ কফগদভ
প্রাক্কাগম প্রতাদ।



চাবঢাংখ বফযগদ াঈড্ডদ ওাগচ বদগাবচঢ ধাাআমঝ এাং এাভ-ক্রু বফাদগদাগতভ দগতবযও পাঢাভ বলঢ
বণাক্রগফ ৪০০ (ঘাভযঢ) এাং ১৫০ (এওযঢ ধঞ্চয) ফাবওথদ টমাভ ওগভ াঈড্ডদ পাঢা প্রাবিভ বর
াংগবাচদ।
শফাাঃ চামাম াঈবিদ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-২)
শনাদ-৭১৬২৯৩১

বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-০২/২০০৭/৩৮৫

ঢাবভঔ: ৩১/০৩/২০১০ াআাং।

বর:

স্থাদান্তভওাগম (In transit) ওাভা ন্দীগতভ শঔাভাওী পাঢা প্রবঢবতদ ৪ × ২ = ৮/- ঝাওাভ স্থগম ১৬/- ঝাওা
াঈন্পীঢওভড ম্পবওথঢ।

ূে:

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ (ওাভা-২)১বধ-২৬/৮৯/৮২, ঢাবভঔ: ০৯/০৩/২০১০ াআাং

াঈধবুক্ত
থ বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ স্থাদান্তভওাগম (In transit) ওাভা ন্দীগতভ শঔাভাওী পাঢা প্রবঢবতদ ৪/- × ২ =
৮/- ঝাওাভ স্থগম ১৬/- (গরাম) ঝাওা াঈন্পীঢওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
শফাাঃ বলতাঈোল
াঈধ-বঘ
শনাদ-৯৫৫৬৩০১
mshahidullah2@finance.gov.bd
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ রুঔাদা লাবদ, ববদভ লওাভী বঘ (ওাভা যাঔা-২)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/াঈৎ পাঢা-০১/৯৭/০৪

ঢাবভঔ: ২৬/০৭/২০১০ বরাঃ।

বর:

াঅদাভ যাঝাবমগদভ ৪৭৪৫ চদ াঅদাগভভ াঈৎ পাঢা াংস্থা বদগাবচঢ (গওবধাঅাআ) ােীপূঢ
াঅদাভগতভ ন্যা ৬০ বতগদভ দতবদও পাঢাভ ফধবভফাড াণথ ৎগভ রৃ’বঝ াঈৎ পাঢা বলগগ প্রতাদ
প্রগে।

ূে:

১। াফ/ াব/ প্রববথ-৩/ বপা-০৬/২০০৬ (াাংয-১)/৪০৪, ঢাবভঔ-১১/০৫/২০১০বরাঃ
২। স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ১২০-১২২, ঢাবভঔ: ১৬/১১/২০০৯ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ শপ্রবভঢ বরগ ১দাং ূগেভ ফাথযগফ
চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ এভ শপ্রবক্ষগঢ (গেম বলপূথঢ) াঅদাভ  বপবটবধ তস্য-তস্যাগতভ ৩০% লাগভ বথথঢ
পাঢাবতভ সুবথা প্রতাগদ াণথ বপাক লগঢ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগগঙ। এাআ াঅগতয ০১/০৭/২০০১০ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ
লগ।
২। এফঢাস্থা, ূেস্থ ২দাং প্রস্তাগভ বরগ বগঘদা ওভাভ প্রগাচদ শদাআ।

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd

বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘামব ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফালাম্মত ফবদরুজ্জাফাদ, লওাভী বঘ)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-৬/৯০/২৪

ঢাবভঔ: ৩০/০৮/২০১০ বরাঃ।

বর:

বযক্ষাদী এাঅাআ  বভক্রুঝ ওদগস্টমগতভ প্রবযক্ষড গ্রলডওাগম শঔাভাওী পাঢা ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ (ধুাঃ-৪)-৬/২০০৮/৪১৬, ঢাবভঔ: ০৪/০৮/২০১০ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, বযক্ষাদী এাঅাআ  বভক্রুঝ ওদগস্টমগতভ
শঔাভাওী-পাঢাভ লাভ ১,৫০০/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ১,৮০০/- ঝাওা বদথথাভগড াগচঝ ভাি াগধগক্ষ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ
জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd

বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৫.০১০.১১-২৫৮
বর:

ঢাবভঔ: ১৯ বটগম্বভ, ২০১১

ফাচওমযাড ফন্ত্রডাম ম্পবওথঢ স্থাী ওবফবঝভ ১৪ঢফ দঞগওভ ওাবথবভডীভ সুধাবভয াস্তাগদভ চন্য
ওযাবধগঝযদ গ্রান্ঝ ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে: ফাচওমযাড ফন্ত্রডামগভ ওযাবধগঝযদ গ্রান্ঝ-৩/২০১০(াাংয-১) দম্বভ দবণভ শদাঝানুগেত-২৩-২৭।
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ শভওাবভ এবঢফঔাদাভ বদাীগতভ ফাণাবধঙু ভাি ৭০০/- ঝাওা লগঢ ১,০০০/ঝাওা াঈন্পীঢওভগডভ প্রস্তাগ বদম্নবমবঔঢ যঢথামী াগধগক্ষ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
ও) সুবথাগপাকী বদথাঘগদভ শক্ষগে ববএ প্রডীঢ তাবভদ্র ফাদবঘেগও বপবত্ত থগভ াগধক্ষাওৃঢ তবভদ্র প্রড এমাওা
শণগও শবয লাগভ সুবথাগপাকী বদথাঘগদভ যস্থা ভাঔা;
ঔ) এ াংক্রান্ত বতযফাদ দীবঢফামা প্রগাচদী াংগযাথদ/াংগবাচগদভ শক্ষগে স্থাদী প্রযাদ, স্থাদী ভওাভ
ধবভরত, স্থাদী সুযীম ফাগচভ প্রবঢবদবথগতভ ফঢাফঢ গ্রলড ওভা; এাং
ক) ওযাবধগঝযদ গ্রান্ঝ াত ভািওৃঢ াণথ বণাবণপাগ যরঢ লগে বওদা ঢা ঢতাভবওভ চন্য ফাচওমযাড
ফন্ত্রডাম এাং শচমা ধবথাগ শচমা প্রযাগওভ পাধবঢগত্ব এওবঝ ফবদঝবভাং ওবফবঝ কঞদ ওভা।
০২। এ ৃবদ্ধভ লাভ ১ চুমাাআ ২০১১ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
ফাচওমযাড ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
যাঔা-৪
দাং-াফ/াব(াস্ত-৪)/ক্ষাঃধূাঃপাঢা-২৫/৯২/৫৮

ঢাবভঔ:

০৭/০৫/১৩৯৯
২২/০৮/১৯৯২

বর:

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীগতভ চন্য বগযর ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ াআাঈ,  শদাঝ দাং -৬১. ১. ৫. ০. ১৫. ৯২-৩৬০ ঢাাং -২৬/৫/৯২ াআাং এাং ধোংঔযা
৬১. ১. ৫. ০. ৯২-৪৯৩ ঢাাং -২২/৭/৯২ াআাং।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ দদ-শকগচগঝট
ওফথঘাভীগতভগও প্রবঢফাগ ঢালাগতভ ফূম শঢগদভ যঢওভা ১০ পাক লাগভ বগযর ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ
াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওবভগঢগঙ। ঢগ যঢথ ণাগও শব াংবিষ্ট ওফথঘাভীকড শওাদ প্রওাভ াবথওাম পাঢা (Overtimes
Allowance) প্রাধয লাআগদ দা।
২। এাআ বগযর ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত য প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ভািওৃঢ াগচগঝভ াংবিষ্ট ঔাঢ লাআগঢ
বফঝাাআগঢ লাআগ।
৩। াঈক্ত সুবথা এাআ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ প্রগত লাআগ।
শফাাঃ ফওুম শলাগদ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৩০০১
ফলাধবভঘামও (প্রযাদ)
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
ধুভাঢদ াংত পদ
শঢচকাাঁ, ঠাওা।
(তৃবষ্ট াঅওরথড: শফাাঃ াঅব্দুভ ভবলফ, ধবভঘামও, প্রযাদ)
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ(াব)/ববথ-৪/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৩/৮৪/১৫৩
বর:

ঢাবভঔ: ০৫/০৪/১৯৯৪ বরাঃ

াাংমাগতয ভাাআগনম-এ প্ররগড বদগাবচঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাকডগও ঢাাঁগতভ ফূম শঢগদভ ২০% লাগভ
ক্ষবঢধূভড পাঢা (Compensatory Allowance) প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে: ১) ববটাঅভ-এভ বট. দাং-৩০২/৫/১১৩/ এ ঢাাং-১৩/২/১৯৯৪ াআাং
২) ববটাঅভ-এভ বট. দাং-৩০২/৫/১১৭/ এ ঢাাং-১৭/২/১৯৯৪ াআাং
৩) স্বভাষ্ট্রফন্ত্রী ফগলাতগভ বট. দাং-৩/৯৪ (ী-১) ঢাাং-৬/২/১৯৯৪ াআাং
ব.বট.াঅভ-এ প্ররগড বদগাবচঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাগতভ ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাগদভ বরবঝ ববথকঢ বতওফূল
াঅগমাঘদা ওভা ল‟ম:
১) ধবথাগমাঘদা ওগভ শতঔা বা শব, ১৯৭৭ াগমভ চাঢী শেম াঅগতগয (Pay Manual) ববত ভওাভ
ক্ষবঢধূভড পাঢাল ববপন্প থভগডভ পাঢাবত প্রতাদ ন্ন ওগভ শতা ল, বওন্তু াঈক্ত চাঢী শঢদ শেম াঅগতয
এাং ধভঢথী ১৯৮৫  ১৯৯১ াগমভ াঅগতযফূল, ভওাবভ, স্ব-যাবঢ াংস্থা এাং ববটাঅভ-এভ বদচস্ব
ওফথওঢথাগতভ শক্ষগে প্রগবাচয বঙম। াফবভও াবলদী লগঢ ববটাঅভ-এ প্ররগড বদগাবচঢ ওফথওঢথাগতভ শক্ষগে
ভওাভ ওঢৃথও চাবভওৃঢ শঢদ শেম াঅগতযফূল (Pay Manual) প্রগবাচয দ, শওদদা ঢাাঁভা চাঢী শঢদ
শেম াঅগতয (Pay Manual) এভ াঅঢাভ বলথপূঢ।
২) াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাকগডভ চন্য াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাকগডভ শক্ষগে প্রগবাচয শবৌণ াবলদী
বদগতথযদামী (J.S.I) প্রগবাচয।
৩) াণথ বপাগকভ ানুগফাতদক্রগফ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম শণগও ১৪/০৭/৮৩ াআাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াঅগতগয ববত
াফবভও াবলদী লগঢ শপ্ররগড শাফবভও ধগত বদবুবক্তগঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথা কগডভ বগযর ক্ষবঢধূভড
পাঢা/ শটধুগঝযদ এযামাাঈন্ফ ধগভ ন্ন শতা ল বওন্তু াঈক্ত াঅগতযবঝ ব.বটাঅভ এাং বগতগয াাংমাগতয
রৃঢাাগ শপ্ররডভঢ ওফথওঢথাগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ দা গম সুষ্পষ্টপাগ াঈগেঔ ভগগঙ।
৪) াফবভও াবলদীভ তস্যগতভ শক্ষগে প্রগবাচয শচ.এ.াঅাআ/৯১-শঢ াফবভও াবলদী শণগও ববটাঅভ-এ শপ্ররগড
বদগাবচঢ ওফথওঢথাকগডভ শক্ষগে শপ্ররড পাঢা, ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রাধযঢা ম্পগওথ শওাদ াঈগেঔ শদাআ। াণথাৎ
ববটাঅভ-এ শপ্ররগড বদগাবচঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাকড ক্ষবঢধূভড পাঢা/ শপ্ররড পাঢা প্রাধয লগদ দা,
এরূধ শওাদ বদগরথাজ্ঞা াঅগভাবধঢ শদাআ।
াঈধগভাক্ত াস্থা শপ্রবক্ষগঢ বডথঢ ববথকঢ বতও ধবথাগমাঘদাগন্ত বদগতথযক্রগফ চদাগদা বাগে শব, াফবভও াবলদীভ শব
ওম ওফথওঢথা ববটাঅভ-এ শপ্ররগড বদগাবচঢ ণাওগদ, ঢাাঁগতভগও ধূগথভ ন্যা, চাঢী শঢদ শেম ১৯৯১/
শচ.এ.াঅাআ-৯১ প্রঢথগদভ ধগভ ক্ষবঢধূভড পাঢা বলগগ ঢাাঁগতভ ফূম শঢগদভ ২০% লাগভ ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাগদ
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম।
শফাাঃ শঔাভগযত াঅমফ
ববদভ লওাভী বঘ
বঘ
স্বাভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
{তৃাঃাঅাঃ বুগ্ম-বঘ (ীফান্ত)}
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বপা-২/৯৮/৮০

ঢাবভঔ: ০৭/০৭/২০০২ বরাঃ

বর:

ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রগে।

ূে:

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ বট., ধে দাং-১.০.১৬.০.০.২.২০০২-১৪৫, ঢাাং- ১০/০৬/২০০২

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লগ চাদাগে শব, ববপন্প তিভ/ ধবভতিগভভ বওঙু বওঙু
ওফথঘাভী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ াংবুবক্তভ বপবত্তগঢ ওফথভঢ াঅগঙ। এ ওফথঘাভী বঢবতদ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ াংবুবক্তগঢ
বপবত্তগঢ ওফথভঢ ণাওগদ ঢঢবতদ ঢাগতভ ফূম শঢগদভ ১০% লাগভ এাআ ওাবথামগভ ওফথভঢ ান্যান্য দদ-শকগচগঝট
ওফথঘাভীগতভ ন্যা ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রাধয লগদ। এ পাঢা ঢাগতভ ফূম াবন লগঢ প্রগত লগ এাং এভ চন্য শওাদ
াবঢবভক্ত াগচঝ ভাি শতা লগ দা।
বমবও চালাদ বভবফ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
ফুঔয বঘ
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বপা-২/৯৮/২৯

ঢাবভঔ: ০৭/০৪/২০০৪ বরাঃ

বর:

ভাষ্ট্রধবঢভ  প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ ওফথভঢ প্রযাবদও  যবক্তকঢ ওফথও ঢথাকডগও ১০% বগযর ক্ষবঢধূভড
পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে দাং-৬১.৩৯.১১.০০.০০.০৮.২০০৪-৭৮, ঢাবভঔ: ২৬.০১.২০০৪ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ভাষ্ট্রধবঢভ  প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ ওফথভঢ ৩
শেডীভ ওফথঘাভীকড ২ শেডীভ প্রযাবদও ওফথওঢথা  যবক্তকঢ ওফথওঢথা বলগগ ধগতান্পবঢ প্রাবিভ ধভ বাভা ৩ শেডীভ
ধগত প্রাি বগযর ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রাবি লগঢ বঞ্চঢ লদ, ঢাভা ঢাগতভ বদচ বদচ ধগতান্পবঢ প্রাবিভ ধূথ ঢাবভগঔ বগযর
ক্ষবঢধূভড পাঢাভ ফধবভফাড াণথ ২ শেডীভ ধগত ধগতান্পবঢভ ঢাবভঔ লগঢ যবক্তকঢ পাঢা বলগগ প্রাধয লগদ।
শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
১। বঘ
ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম
চদ বপাক, েপদ, ঠাওা-১০০০।
২। বঘ
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
ধুভাঢদ াংত পদ
শঢচকাাঁ, ঠাওা
(তৃাঃাঅাঃ ধবভঘামও (প্রযাদ)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বপা-২/৯৮/৩২
বর:

ঢাবভঔ: ২৬/০৪/২০০৪ বরাঃ

ভাষ্টধবঢভ ওাবথামগ াংবুবক্তভ ফাথযগফ বদগাবচঢ ববপন্প াংস্থাভ ৩  ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ ১০%
ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে: ১। কৃলাড  কডধূঢথ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-যা-২/২এফ-১৩/২০০৩/২৪৫  ৫৪৪, ঢাাং বণাক্রগফ-২৪/০৪/২০০৩
 ৬/৯/২০০৩
২। ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ ধে দাং-ভা (াঅধদ)/ প্রযা-১এফ-৩৯-২০০৪/২৪৪, ঢাাং- ২৪/০২/২০০৪
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ কডধূঢথ াবথতিগভভ েপদ কডধূঢথ াঈধ-বপাক, েপদ কডধূঢথ াআ/ এফ
াঈধবপাক  াঅভী ওামঘাভ, বঝ এন্ট বট শাটথ, কডগবাকাগবাক াবথতিভ, ওৃবর ম্প্রাভড াবথতিভ, স্বাস্থয াবথতিভ 
ফযও বদাভডী তিগভভ ৩  ৪ শেডীভ দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীকড (দাগফভ ঢাবমওা াংগবাবচঢ) বঢবতদ ধবথন্ত
ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগ (াংবুবক্তভ ফাথযগফ) ওফথভঢ ণাওগদ, ঢঢবতদ ধবথন্ত ঢাভা ঢাগতভ ফূম শঢগদভ ১০% লাগভ
ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রাধয লগদ ফগফথ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
০২। এ পাঢা ঢাগতভ ফূম াবন লগঢ প্রগত লগ এাং এভ চন্য শওাদ াবঢবভক্ত াগচঝ ভাি শতা লগ দা। াংবযষ্ট
ভওাবভ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ াআলা ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ যভানঢ াঅমী
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭১৬৬০
বভড:
১। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা-১০০০।
২। বঘ, কৃলাড  কডধূঢথ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয, বঘাম, ঠাওা।
৩। প্রথাদ প্রগওৌযমী, কডধূঢথ াবথতিভ, ধূঢথ পদ, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
৪। শঘাভফযাদ, বঝ এন্ট বঝ শাটথ,৩৭/ াআ, াআোঝদ কাগটথদ, ঠাওা।
৫। ফলা ধবভঘামও, কডগবাকাগবাক াবথতিভ, এবচব পদ, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
৬। ফলা ধবভঘামও, ওৃবর ম্প্রাভড াবথতিভ, ঔাফাভাড়ী, নাফথগকঝ, ঠাওা।
৭। ফলা ধবভঘামও, স্বাস্থয াবথতিভ, ফলাঔামী, ঠাওা।
৮। লওাভী ধবভঘামও, ফযও বদাভডী তিভ, ঠাগওশ্বভী শভাট, মামাক, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/ববথ-৪/২০০২/১৩০
বর:

ঢাবভঔ: ১০/১১/২০০৪ বরাঃ

ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ ধুবময ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ ধবভাগভভ ানুকূগম ক্ষবঢধূভড বলগগ প্রগত এওওামীদ
ানুতাদ ৃবদ্ধ।

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-স্বফ(ধু-৪)/বধ-১-ব-১১/৮৭ (ঙাা দবণ) এভ ১৭/০৭/০৪ ঢাবভগঔভ প্রস্তা।
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ ধুবময ওফথওঢথাওফথঘাভীভ ধবভাগভভ ানুকূগম ক্ষবঢধূভড বলগগ প্রগত এওওামীদ ানুতাদ ভওাভ ২,০০,০০০/- ঝাওা শণগও
৩,০০,০০০/- ঝাওা ৃবদ্ধ ওগভগঙদ। এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ।
শফাাঃ ফুওসুরৃম াঅবফদ
লওাভী বঘ
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/ববথ-৬/পাঢা-১/২০০৪/(াাংয-১)/০৭
বর:

ঢাবভঔ: ১৫/০৩/২০০৬ বরাঃ

বগযর বদভাধত্তা াবলদীভ তস্যগতভ পাঢা ৃবদ্ধওভড াংক্রান্ত।

ূে:ও) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে াংঔযা-২২.৪৬.৫.০.০.৫৮.২০০০-৪৬৯ (২), ঢাবভঔ: ১২.১০.২০০৫
ঔ) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে াংঔযা-২২.৪৬.৫.০.০.৫৮.২০০০-৩৫ (২), ঢাবভঔ: ৩১.০১.২০০৬
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বগযর বদভাধত্তা াবলদীভ (এ.এ.এন) তস্যগতভ চাঢী শঢদ শেম ২০০৫
ানুবাী ফূম শঢগদভ ২৫% পাক এভ ধবভগঢথ ৫০% পাক বগযর পাঢা এাং াঈক্ত াবলদীগঢ ওফথভঢ ান্যান্য
ওফথঘাভীগতভ (পাভ ঝাাআফ গ্রলডওাভী কাড়ী ঘামও াগত) ফূম শঢগদভ ২৫% পাক এভ ধবভগঢথ ৫০% পাক ক্ষবঢধূভড
পাঢা ফঞ্জুভ ওভা ল‟ম।
০২। এগঢ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ ভগগঙ।
০৩। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ
ববদভ লওাভী বঘ
ফুঔয বঘ
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
(তৃাঃাঅাঃ শফাাঃ বনগভাচ ঔানুদ, ধবভঘামও)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বপা-২/৯৮/১৬৮
বর:

ঢাবভঔ: ০৯-১০-২০০৭ াআাং

েপদ  প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথামগ ওফথভঢ ৩  ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ ক্ষবঢধূভড পাঢাভ লাভ ৃবদ্ধ
প্রগে।

ূে: (ও) ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ াভ াংগক্ষধ দাং ভাওা/চদ/প্রাঃ/৮(৪)/২০০৭-২৬৭, ঢাাং ২৬.০৮.২০০৭
(ঔ) প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথামগভ ধে দাং-৬১.৩৯.১৬.০০.০০.৬০.২০০৭-৬৬০, ঢাাং-২৭.০৮.২০০৭
(ক) Ps(Adm)/1(8)/78-252, dated.24.02.1979
(খ) াফ/াব/(াস্ত-৪)/ক্ষাঃধুাঃ পাঢা-২৫/৯২/৫৮, ঢাাং-২২.০৮.১৯৯২
াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত ও  ঔ ধেফূগলভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা লগে, ূগোক্ত ক  খ স্ভাভগওভ ফাথযগফ
বণাক্রগফ ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ  প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথামগভ ৩  ৪ণথ শেডবভ ওফথঘাভীকডগও প্রতত্ত ফূম শঢগদভ
১০% ক্ষবঢধূভড পাঢা ৃবদ্ধ ওগভ ফাবও ফূম শঢগদভ ২০% বদথথাভড ওভা লম।
ফফঢাচ াঅলাগম্মত
লওাভী বঘ
বঘ
ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম
চদ বপাক
েপদ, ঠাওা।
২। ধবভঘামও (প্রযাদ)
প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম
ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৪.০২০.১১-১৮৯

ঢাবভঔ: ১৮ শেম্বভ, ২০১১

বর:

ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ াণা গুরুঢভ াঅলঢ ধুবময তস্যগতভ এওওামীদ শণাও ানুতাগদভ ধবভফাড ৃবদ্ধ
প্রগে।

ূে:

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ/ ধুাঃ-২/ ববথ-৭/২০১১/৫৫৩, ঢাবভঔ: ১৫/০৬/২০১১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ াণা গুরুঢভ াঅলঢ ধুবময তস্যগতভ এওওামীদ শণাও
ানুতাগদভ ধবভফাগদভ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাগ বদম্নরূধপাগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা
লগমা:
ক্রবফও দাং
০১
০২

বর
ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ
ওঢথযভঢ াস্থা গুরুঢভ াঅলঢ

াণথ বপাগকভ সুধাবভয (ঝাওা)
৫,০০,০০০/- (ধাাঁঘ মক্ষ ঝাওা)
১,০০,০০০/- (এও মক্ষ ঝাওা)
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd

বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ-৩ াবথযাঔা
www.mof.gov.bd
দম্বভ-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৫.০১০.১২.৫৮

ঢাবভঔ: ২১ শফ, ২০১২ বরাঃ

বর:

তাবত্ব ধামদভঢ াস্থা রৃখথঝদাচবদঢ ওাভগড ফৃঢযু ভডওাভী শাফবভও প্রযাগদভ ওফথওঢথা -ওফথঘাভীগতভগও
ম্মাদীঢ ওভাল ঢাগতভ ধবভাগভভ তস্যগতভগও াঅবণথও লাঢা প্রতাদ।

ূে:

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-০৫.১২৩.৯৯৯.০০.০০.২৬.২০১০-১০, ঢাাং-০৯/০১/২০১২

াঈধবুথক্ত বরগ  ূগেভ ভাগঢ তাবত্ব ধামদভঢ াস্থা রৃখথঝদাচবদঢ ওাভগড ফৃঢুযভডওাভী ভওাগভভ
শাফবভও প্রযাগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ ধবভাগভভ তস্যগতভগও চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাবঢ ৩৬ ফাগভ ফূম
শঢগদভ স্থগম শবৌণীফা ঢলবম লগঢ প্রািয ানুতাগদভ াবঢবভক্ত বলগগ এওওামীদ ২.০০ মক্ষ ঝাওা াঅবণথও ানুতাদ
প্রতাগদভ যস্থা গ্রলগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।

ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ (প্রববথ-৩)
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
ববদভ বঘ
চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
ানুবমবধ:
াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ  য বদন্ত্রড)
াণথ বপাক।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/ববথ-৪/১৯/১১০
বর:

ঢাবভঔ: ১১/০৯/২০০২ বরাঃ

ধুবময বপাগকভ ছুবাঁ ওপাঢা  ওীঝপাঢা ৃবদ্ধওভড প্রগে।

ূে: স্বাঃ ফাঃ (ধু:-৪)বধ-১ব-৫/৯৯-১২৩ ঢাাং- ৪/৩/২০০২
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, ধুবময বপাগকভ ছুাঁবওপাঢা  ওীঝপাঢা
বদগম্নাক্তপাগ বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওগভগঙ:
ছুবাঁ ওপাঢা:
ওীঝপাঢা:

(ও) ২০০/- (রৃাআযঢ) ঝাওাভ ধবভগঢথ ৪০০/-(ঘাভযঢ) (ওদগস্টম লগঢ ধবভতযথও ধবথন্ত)
(ও) ধবভতযথওকডগও ৯৭৫/- (দযঢ ধঘাত্তভ) ঝাওাভ ধবভগঢথ ২০০০/- (রৃাআ লাচাভ) ঝাওা
(ঔ) ধবভতযথওকগডভ াউগর্ধ্থ ওফথওঢথাগও ১৪৬২/- (এও লাচাভ ঘাভযঢ ারাবট্ট) ঝাওাভ ধবভগঢথ ৩০০০/(বঢদ লাচাভ) ঝাওা

০২। এ বথথঢ লাভ বচ. চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। বচ. চাবভভ ধূগথ এ বরগ ভওাবভ বদফদীবঢ ানুভড
এাং াঅবশ্যও ওম াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ।
শফাাঃ াাআরৃভ ভলফাদ ফচুফতাভ
লওাভী বঘ
বঢভড:
১। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, যলীত দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা।
২। বঘ, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৩। ফলা ধুবময ধবভতযথও, ধুবময তভ তিভ, ঠাওা।
৪। বলা ফলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
৬। ফবন্ত্রধবভরত বঘ ফগলাতগ এওান্ত বঘ (ফবন্ত্রধবভরত বঘ ফগলাতগভ ত াকবঢভ চন্য)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ-২ াবথযাঔা
দাং-াফ/ াব/ প্রববথ-২/ ঔড়া ববথ (১)/২০০৯/৯৪
বর:

ঢাবভঔ:

৩০-০১-১৪১৬ াঃ
১৩-০৫-২০০৯ বরাঃ

াাংমাগতয নাাভ াবপথ  ববপম বটগনন্ফ াবথতিগভভ াধাগভযদাম ওফথওাগন্টভ াগণ বদগাবচঢগতভ
ছুবাঁ ওপাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে: ফাদদী ফন্ত্রী, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ এভ বট,  দাং স্বাঃফাঃ (াবগ্ন)/ এফ-১৯/৯৬/১৩৯, ঢাবভঔ ২৩/০৪/২০০৯
াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত বট,  ধগেভ ভাগঢ নাাভ াবপথ  ববপম বটগনন্ফ াবথতিগভ বদগাবচঢ শস্টযদ
াবনাভ/ শস্টযদ া াবনাভ, াআবঞ্জদ রাাআপাভ/ ষ্পীট শাটথ রাাআপাভ, বমটাভ এাং নাাভফযাদ/ টুুভী/ দাবথাং
এগঝদগন্টন্ঝগতভ ফাবও ৪০০/- (ঘাভযঢ) ঝাওা লাগভ ছুাঁবও পাঢা প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা
লগমা।
২। াঈগেবঔঢ পাঢা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ এাং পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে ান্যান্য ববথবথাদ
বণাবঔপাগ ধামদ ওভগঢ লগ।
শফাাঃ নুরুম াআমাফ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৫
দাং-০৭.১৭৫.০৩২.০২.০০.০১৩.১৯৯৬-৩৯

ঢাবভঔ:

৩১/০৩/২০১১ বরাঃ
১৭/১২/১৪১৭ াাং

বর:

াাংমাগতয বফাদ াবলদীভ এাভ-ক্রু ওফথওঢথা/ ফ্লাাআঝ ওযাগটঝ/ বফাদগদা/ বােীগতভ াঈড্ডদ ছুবাঁ ও ীফাভ লাভ
ৃবদ্ধওভড াংক্রান্ত।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-শধ-৯/৯১/াাংয-৪ (ঙাাদবণ)

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম লগঢ প্রস্তাবঢ বফাদাবলদীভ তস্যগতভ াঈড্ডদ ছুাঁবও
ীফা বদগম্নাক্ত লাগভ ৃবদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
ক্র. দম্বভ
১
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.

ধতব
২
এাভ-ক্রু ওফথওঢথা
াভ-ক্রু বফাদগা
ফ্লাাআঝ ওযাগটঝ
বােী ওফথওঢথা
বােী ান্যান্য

ঢথফাদ লাভ (এওওামীদ)
৩
১০,১৪,০০০.০০
৬,৭৬,০০০.০০
৫,০৭,০০০.০০
৬,৭৬,০০০.০০
৩,৩৮,০০০.০০

বথথঢ লাভ (এওওামীদ)
৪
১২,০০,০০০.০০
৮,০০,০০০.০০
৬,০০,০০০.০০
৮,০০,০০০.০০
৪,০০,০০০.০০

০২। বফাদাবলদীভ তস্যগতভ াঈড্ডদ ছুাঁবও ীফা এভ লাভ ৃবদ্ধগঢ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম াংবিষ্ট শচএাঅাআ-এভ
াংগযাথদী চাবভভ যস্থা বদগ।
০৩। ধে চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ওাচী ফালু লাাদ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
শনাদ: ৭১৬০২৯১
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযগভাাংমাদকভ, ঠাওা।
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কডপ্রচান্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-া/াব/ববথ-৪/ববথ-৩/২০০২(াাংয-১)/১২৮
বর:

ঢাবভঔ: ০৫-১০-২০০৬ বরাঃ

ধুবময বপাগকভ ওম শকগচগঝট ওফথওঢথাগতভ ভওাভ ওঢৃও
থ বদথথাবভঢ ফূগময শভযদ প্রতাদ প্রগে।

ূে: (ও) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম-এভ ধে দাং-স্বাঃফাঃ (ধুাঃ-৪)/বধ-১াঅভ-৫/২০০৪/২১৮, ঢাবভঔ: ২৩-০৫-২০০৫ বরাঃ
ঔ) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম-এভ ধে দাং-স্বাঃফাঃ (ধুাঃ-৪)/বধ-১াঅভ-৫/২০০৪/৫৪৮, ঢাবভঔ: ১৯-০৯-২০০৬ বরাঃ
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ানুগফাবতঢ ধুবময াবপথগ ওফথভঢ শকগচগঝট
াবনাভগতভ শভযদ দীবঢফামা, ২০০৬ শফাঢাগও বদথথাবভঢ প্রাবথওাভ, শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ
প্রাধযঢা বরগ বদগতথযক্রগফ দীবঢকঢপাগ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:ও) প্রাবথওাভ প্রাি াবনাভাঃ ধুবময াআন্ফগধটভ লগঢ াআন্ফগধটভ শচদাগভম ধবথন্ত ওম শকগচগঝট াবনাভকড।
এঢদযঢীঢ ান্যান্য ধত বালা ভওাভ ওঢৃথও শকগচগঝট বলগগ কডয লগ শাআওম ধগত ওফথভঢ াবনাভকড।
ঔ) শভযদ াঅলগঝফ  শেমাঃ
ক্রবফও দাং
১।
২।
৩।
৪।
৫।

দ্রগযভ দাফ
ঘাম-বদ্ধ/ াঅঢধ
কফ
বঘবদ
াবদ দঢম
টাম

দতবদও চদপ্রবঢ ভািওৃঢ ধবভফাড (গ্রাফ)
৩৪৪
২৮৪
৫৬.৭০
৭৮
১০৯

এওও ফাবও (গওবচ)
১০.৩২০
৮.৫২০
১.৭০০
২.৩৪০
৩.২৭০

ক) প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা শকগচগঝট াবনাভল ৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা।
াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ
ববদভ লওাভী বঘ
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
তৃবষ্ট াঅওরথডাঃ ববদভ লওাভী বঘ, ধুবময যাঔা-৪।
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এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔভ চাবভওৃঢ ভওাবভ াঅগতযভ স্থমাবপবরক্ত
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা -৪
দাং-াফ/ াব/ ববথ-৩/২০০২ (াাংয-২)/১৩

ঢাবভঔ:

০১/০৩/২০০৯ বরাঃ।
১৭/১১/১৪১৫ াঃ।

বর:

াাংমাগতয ধুবমগযভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ াংগযাবথঢ দীবঢফামা ২০০৮ াংগযাথদ প্রগে।

ূে:

াঈধানুিাবদও ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ/ ধু-৪/ বধ-১ াঅভ-১১/৯৬-৭৭, ঢাাং-২৩-২-২০০৯ াআাং।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ধুবমগযভ দদ-শকগচগঝট তস্যগতভ বতযফাদ শভযদ-দরফয তূভীওভগডভ মগক্ষয
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও প্রোবঢ াংগযাবথঢ শভযদ দীবঢফামা, ২০০৮ শফাঢাগও স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ওফথওঢথা/
ওফথঘাভীগতভ চন্য শভযদ প্রঢথগদভ প্রস্তাবঝ যঢীঢ বদগম্নবডথঢ প্রাবথওাভ, শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ
প্রাধযঢাভ বরগ বদগতথযেগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ও. শভযদ াঅাআগঝফ  শেমাঃ
দ্রগযভ দাফ

১-তস্য ফাবও
শেম শওবচ/ বমাঃ

ঘাম-বদ্ধ/ াঅঢধ
াঅঝা
বঘবদ
শপাচয শঢম
টাম
জ্বমাদী ওাঞ

১১
১২
১.৭৫
২.৫
৩.৫
৩৭.৩২৪

২-তস্য ধবভাভ
ফাবও শেম শওবচ/
বমাঃ
২০
২০
৩
৪.৫
৫.৫
-

৩-তস্য ধবভাভ
ফাবও শেম শওবচ/
বমাঃ
৩০
২৫
৪
৬
৭
-

৪-তস্য ধবভাভ
ফাবও শেম শওবচ/
বমাঃ
৩৫
৩০
৫
৮
৮
-

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা।
ক. জ্বামাদী ওাগঞভ প্রাবথওাভ রৄথুফাে দদ-শকগচগঝট ধুবময তস্য এাং ধুবময াআাঈবদগঝ ওফথভঢ ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ
শক্ষগে প্রগবাচয।
খ. াঈধগভ বডথঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম ম্মবঢ জ্ঞাধগদভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ চামাম াঈবিদ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
শনাদ-৭১৬০২৯১
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা -৪
দাং-াফ/ াব/ প্রব-৪/ বপা-৪/২০০৭ (াাংয-১)/২১

ঢাবভঔ:

০২/০৪/২০০৯ বরাঃ
১৯-১২-১৪১৫ াঃ

বর:

ওাভা াবথতিগভভ ১ফ, ২ শেডীভ ওফথওঢথাল ৩, ৪ণথ শেডীভ ববপম ওফথঘাভীভ শফৌবমও শভযদ সুবথা
প্রঢথদল ওাভাভক্ষীগতভ ধাবভাবভও শফৌবমও শভযদ ৬০% লগঢ ১০০% এ াঈন্পীঢওভড  শেম ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

১। স্বাঃ ফাঃ ১এ-৫/৮৩ (গচমা-১) (াাংয-১)-৭৭৫, ঢাাং ৩০.৭.২০০৭
২। স্বাঃ ফাঃ ১এ-২/৯৫ (গচমা-১) (াাংয-১)-১৭৪, ঢাাং ২০.৩.২০০৯
৩। স্বাঃ ফাঃ ১এ-২/৯৫ (গচমা-১) (াাংয-১)-১৭৫, ঢাাং ২২.৩.২০০৯

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ওাভা াবথতিগভভ প্রণফ  বিঢী শেডীভ ওফথওঢথা , ঢৃঢী  ঘঢূণথ শেডীভ ববপম
ওফথঘাভীভ শফৌবমও শভযদ সুবথা প্রঢথদ এাং ওাভাভক্ষীগতভ ধাবভাবভও শফৌবমও শভযদ ৬০% লগঢ ১০০% ৃবদ্ধগঢ
বদম্নবডথঢ প্রাবথওাভ, শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ প্রাধযঢাভ বরগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ
জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ও. শভযদ াঅাআগঝফ  শেমাঃ
দ্রগযভ দাফ
ঘাম
কফ/ াঅঝা
শপাচয দঢম
বঘবদ
টাম
জ্বামাদী ওাঞ

১-তস্য ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ
১১.০০০ শওবচ
১২.০০০ শওবচ
২.৫০০ বমাঃ
১.৭৫০ শওবচ
৩.৫০০ শওবচ
৩৭.৩২৪ শওবচ

২-তস্য ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ
২০.০০০ শওবচ
২০.০০০ শওবচ
৪.৫০০ বমাঃ
৩.০০০ শওবচ
৫.৫০০ শওবচ

৩-তস্য ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ
৩০.০০০ শওবচ
২৫.০০০ শওবচ
৬.০০০ বমাঃ
৪.০০০ শওবচ
৭.০০০ শওবচ

৪- তস্য ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ
৩৫.০০০ শওবচ
৩০.০০০ শওবচ
৮.০০০ বমাঃ
৫.০০০ শওবচ
৮.০০০ শওবচ

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা;
ক. জ্বমাদী ওাঞ রৄথুফাে প্রাবথওাভ প্রাি ১ তস্য ওাভাভক্ষীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয;
খ. াঈধগভ বডথঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম ০২.০৪.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
দতা াঅগদাাভা শকফ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
শনাদ: ৭১৬০২৯১
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/ াব/ প্রববথ-৬/ চাাঃগধাঃওাঃ-১/২০০৫ (াাংয-১)/২৫
বর:

ঢাবভঔ:

৩০/১২/১৪১৫ াাং
১৩/০৪/২০০৯ বরাঃ

াফবভও াবলদীভ শধদযদগপাকীগতভ শভযগদভ ধবভগঢথ শভযদ পাঢাভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড ঔড়া শচএাঅাআগঢ
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ প্রগে।

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/ বট-১৯/ পাঢা-৪/২০০২ (ঙাাদবণ)
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ যস্ত্র াবলদীভ শধদযদ শপাকীগতভ শভযদ পাঢা প্রাি েগতভ চন্য ২৪৭ ঝাওা
লগঢ ২৯৭ ঝাওা এাং াপ্রাি েগতভ চন্য ১৩৫ ঝাওা লগঢ ১৬২ ঝাওা ধুদাঃবদথথাভড াংক্রান্ত ঔড়া শচএাঅাআগঢ
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ফালুা াঅক্তাভ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৬০২৯১
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কড পদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1413 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/ াব/ প্রববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/ পাঢা-১/৮৮/২৯
বর:

ঢাবভঔ:

১৩/০১/১৪১৬ াাং
২৬/০৪/২০০৯ বরাঃ

াফবভও াবলদীভ শধদযদগপাকী থফথী বযক্ষওগতভ শভযগদভ ধবভগঢথ শভযদ পাঢা াংক্রান্ত।

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-১ ববথ-১/২০০৩/ বট-৩/২১, ঢাাং: ২৫/০৩/২০০৯াআাং
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ প্রস্তাবঢ ২৭৭ চদ শধদযদগপাকী থফথী বযক্ষওগতভগও যস্ত্র াবলদীভ ান্যান্য
শধদযদ শপাকীগতভ ন্যা শভযদ এভ ধবভগঢথ শভযদ পাঢা প্রতাগদভ মগক্ষয, শদাাবলদীভ শধদযদগপাকী থফথী
বযক্ষওকগডভ শভযগদভ ধবভগঢথ শভযদ পাঢা প্রতাগদ ধৃণও শচএাঅাআ প্রওাগযভ চন্য Scale of Ration & Supplies
(Rules) 1988 Section 3, Rule-50 তনা a Group-1 এভ থাভা (10) াংগযাথগদভ প্রস্তাগ াঅাআদ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও
শপবঝাং এভ বাঢী ানুিাবদওঢা ম্পন্প ওভাভ যগঢথ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
শফাাঃ চামাম াঈবিদ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-২)
শনাদ: ৭১৬২৯৩১
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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 1414 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা -৪
দাং-াফ/ াব/প্রব-৪)/বপা-৪/২০০৮/৩০

ঢাবভঔ:

১৭.০৫.২০০৯ বরাঃ।
০৩.০২.১৪১৬ াঃ।

বর:

াাংমাগতয ভাাআগনল্-এভ শচব ধতীভ বদগম্ন ৩  ৪ণথ শেডীভ শধাযাওথাভী  শধাযাওবলীদ তস্যগতভ
ধাবভাবভও শভযদ ৬০% লগঢ ১০০% এ াঈন্পীঢওভড প্রগে।

ূে:

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ(ী-১)-৫৫/৯৩-৩৪১, ঢাবভঔ: ২৭/০৪/২০০৯

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয ভাাআগনল্-এভ শচব ধতীভ বদগম্ন ৩  ৪ণথ শেডীভ শধাযাওথাভী
 শধাযাওবলীদ তস্যগতভ ধাবভাবভও শভযদ ৬০% লগঢ ১০০% এ াঈন্পীঢওভগড বদম্নবডথঢ প্রাবথওাভ শভযদ াঅাআগঝফ
 শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ প্রাধঢাভ বরগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
ও.
ক্রবফও দাং
১
২
৩
৪

াঅাআগঝফ
ঘাাঈম
কফ
শপাচয শঢম
বঘবদ

১-তগস্যভ শেম ধবভাভ
(স্ত্রী)
১৮.০০ শওবচ
২.০০ শওবচ
১.০০ শওবচ
১.০০ শওবচ

২-তগস্যভ শেম ধবভাভ
(স্ত্রীল এও ন্তাদ)
৩৬.০০ শওবচ
৪.০০ শওবচ
২.০০ শওবচ
২.০০ শওবচ

৩-তগস্যভ শেম ধবভাভ
(স্ত্রীল রৃাআ ন্তাদ)
৫৪.০০ শওবচ
৬.০০ শওবচ
৩.০০ শওবচ
৩.০০ শওবচ

ঔ. ৩ (বঢদ) ঙভ গভ বদগঘ ন্তাদ রৄথুফাে ১ শওবচ বঘবদ প্রাধয লগ;
ক. এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ;
খ. এ াঅগতয ১৭/০৫/২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
দত াঅগদাাভা শকফ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
শনাদ-৭১৬০২৯১
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা -৪
দাং-াফ/ াব/ (প্রববথ-৪)/বপা-২/২০০৮/৩১

ঢাবভঔ:

১৮.০৫.২০০৯ বরাঃ।
০৪.০২.১৪১৬ াঃ।

বর:

নাাভ াবপথ  ববপম বটগনন্ফ াবথতিগভভ ৪৭৮ চদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ শভযদ প্রাবথওাভ ৃবষ্টল শভযদ
াফগ্রীভ ধবভফাড ৃবদ্ধওভড াংক্রান্ত।

ূে:

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ(াবগ্ন)/ব-১/৯৭/১৪০, ঢাবভঔ: ২৬.০৪.২০০৯

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ নাাভ াবপথ  ববপম বটগনন্ফ াবথতিগভভ ৪৭৮ চদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ
শভযদ প্রাবথওাভ ৃবষ্টল থগফাঝ ৬১৭৪ চদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদম্নবডথঢ প্রাবথওাভ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম ধবভাভ
প্রবঢ প্রাধঢাভ বরগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
ও.
দ্রগযভ দাফ

ঘাম-বদ্ধ/ াঅঢধ
াঅঝা
বঘবদ
শপাচয শঢম
টাম

১-তস্য ফাবও
শেম
শওবচ/ বমাঃ
১১
১২
১.৭৫
২.৫
৩.৫

২-তস্য ধবভাভ
ফাবও শেম
শওবচ/ বমাঃ
২০
২০
৩
৪.৫
৫.৫

৩-তস্য ধবভাভ
ফাবও শেম
শওবচ/ বমাঃ
৩০
২৫
৪
৬
৭

৪-তস্য ধবভাভ
ফাবও শেম
শওবচ/ বমাঃ
৩৫
৩০
৫
৮
৮

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা;
ক. এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ;
খ. এ াঅগতয ১৮.০৫.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
দত াঅগদাাভা শকফ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
শনাদ-৭১৬০২৯১
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা -৪
দাং-াফ/ াব/প্রব-৪)/বপা-৪/২০০৭/৩২

ঢাবভঔ:

১৮.০৫.২০০৯ বরাঃ।
০৪.০২.১৪১৬ াঃ।

বর:

চাঢী বদভাধত্তা শকাগন্দা াবথতিভ এভ ভাবভ বদগাকপ্রাি প্রণফ  বিঢী শেডীভ ওফথওঢথাকগডভ শভযদ
প্রাবথওাভ ৃবষ্টল ওম ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ শভযদ ৃবদ্ধ াংক্রান্ত।

ূে:

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে দাং-২২.৪৪.৫.০.০১৪৫.২০০৭.১৫২.(২) ঢাবভঔ: ১৯/০৪/২০০৯

াঈধবুক্ত
থ বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ চাঢী বদভাধত্তা শকাগন্দা াবথতিগভভ ভাবভ বদগাকপ্রাি প্রণফ শেডীভ ২৩৩
চদ ওফথওঢথা  বিঢী শেডীভ ০৭ চদ ওফথওঢথাভ শভযদ প্রাবথওাভ ৃবষ্টল থগফাঝ ১৪৬৮ চদ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ
বদম্নবমবঔঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ প্রাধযঢাভ বরগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা
লগমা:
ও.
দ্রগযভ দাফ

ঘাম-বদ্ধ/ াঅঢধ
কফ/ াঅঝা
শপাচয শঢম
বঘবদ
টাম

১-তস্য ফাবও
শেম
শওবচ/ বমঝাভ
১১.০০ শওবচ
১২.০০ শওবচ
২.৫০০ বমঝাভ
১.৭৫০ শওবচ
৩.৫০০ শওবচ

২-তস্য ধবভাভ
ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ
২০.০০ শওবচ
২০.০০ শওবচ
৪.৫০০ বমঝাভ
৩.০০০ শওবচ
৫.৫০ শওবচ

৩-তস্য ধবভাভ
ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ
৩০.০০ শওবচ
২৫.০০ শওবচ
৬.০০ বমঝাভ
৪.০০ শওবচ
৭.০০ শওবচ

৪-তস্য ধবভাভ
ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ
৩৫.০০ শওবচ
৩০.০০ শওবচ
৮.০০ বমঝাভ
৫.০০ শওবচ
৮.০০ শওবচ

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা;
ক. এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগ;
খ. এ াঅগতয ১৮.০৫.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
দত াঅগদাাভা শকফ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
শনাদ-৭১৬০২৯১
ফুঔয বঘ
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
ধুভাঢদ াংত পদ
শঢচকাাঁ, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা -৪
দাং-াফ/ াব/ প্রব-৪/ বপা-৩/২০০৮/৩৫

ঢাবভঔ:

২১.০৫.২০০৯ বরাঃ
০৭.০২.১৪১৬ াঃ

বর:

াঅদাভ  গ্রাফ প্রবঢভক্ষা াবলদীগঢ ওফথভঢ ১ফ  ২ শেডীভ শকগচগঝট ওফথওঢথা, ৩  ৪ণথ শেডীভ দদশকগচগঝট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, যাঝাবমদ াঅদাভ, ফবলমা াঅদাভ  ঘুবক্তবপবত্তও ওফথঘাভীগতভ শভযদ প্রতাদ
প্রগে।

ূে:

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ (াঅ-১)-ববথ-১০/২০০৯/১৪০, ঢাবভঔ: ০৩.০৫.২০০৯ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াঅদাভ  গ্রাফ প্রবঢভক্ষা াবলদীভ ১ফ শেডীভ ২৮৫ চদ ওফথওঢথা, ২ শেডীভ
৮১১ চদ ওফথওঢথা, ৩ শেডীভ ১৯৬৬ চদ ওফথঘাভী, ৪ণথ শেডীভ ২৮২ চদ ওফথঘাভী, ৪ণথ শেডীভ ঘুবক্তবপবত্তও ওফথঘাভী ২৬
চদ, যাঝাবমদ াঅদাভ ১৫৩৬০ চদ, ফবলমা াঅদাভ ৬৭২ চদ, াঅদাভ বপবটবধ  বঝবটবধ প্রবযক্ষডাণথী ৯৩৪৩ চদ
থগফাঝ ২৮৭৪৫ চদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদগম্নবডথঢ প্রাবথওাভ, শভযদ াঅাআগঝফ  শেম ধবভাভ প্রবঢ প্রাধযঢাভ বরগ
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ও.
দ্রগযভ দাফ
ঘাম শদ্ধ/াঅঢধ
কফ/ াঅঝা
শপাচয দঢম
বঘবদ
টাম

১-তস্য ফাবও
শেম শওবচ/ বমঝাভ
১২.০০ শওবচ
১২.০০ শওবচ
২.৫০০ বমাঃ
১.৭৫০ শওবচ
৩.৫০০ শওবচ

২-তস্য ফাবও
শেম শওবচ/ বমঝাভ
২০.০০ শওবচ
২০.০০ শওবচ
৪.৫০০ বমাঃ
৩.০০০ শওবচ
৫.৫০ শওবচ

৩-তস্য ফাবও
শেম শওবচ/ বমঝাভ
৩০.০০ শওবচ
২৫.০০ শওবচ
৬.০০ বমাঃ
৪.০০ শওবচ
৭.০০ শওবচ

৪- তস্য ফাবও
শেম শওবচ/ বমঝাভ
৩৫.০০ শওবচ
৩০.০০ শওবচ
৮.০০ বমাঃ
৫.০০ শওবচ
৮.০০ শওবচ

ঔ. াঅদাভ বপবটবধ এাং বঝবটবধ প্রবযক্ষডাণথীকড (প্রবযক্ষডওামীদ ফ) এও তস্য ফাবও শেগম শভযদ সুবথা
ধাগদ;
ক. ৪ণথ শেডীভ ঘুবক্তবপবত্তও ওফথঘাভীকড এও তস্য ফাবও শেগম শভযদ সুবথা ধাগদ;
খ. এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ;
গ. এ াঅগতয ২১.৫.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।

দতা াঅগদাাভা শকফ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
শনাদ: ৭১৬০২৯১
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ-৬ যাঔা

www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/ববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৫/৮৪/(াাংয)/৬৯

ঢাবভঔ:

০৫/১০/২০০৯ বরাঃ
২০-০৬-১৪১৬ াঃ

বর:

াাংমাগতয শদাাবলদীভ তস্যগতভ শভযদ শেম ৃবদ্ধ ওগভ শদৌ এাং বফাদ াবলদীভ তস্যগতভ ফধবথাগ
াঅদগগদভ চন্য এ াঅভ এ ১৯৮৮ াংগযাথদ প্রগে।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/ বট-৩/ এাঅভএ/ শ.গদৌ.ব/২০০৮

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয শদাাবলদীভ শভযদ শেম ৃবদ্ধ ওগভ শদৌ এাং বফাদ াবলদীভ
তস্যগতভ ফধবথাগ াঅদগদভ চন্য এ াঅভ এ ১৯৮৮ াংগযাথগদভ প্রস্তাগ বদম্নবডথঢ ঙও শফাঢাগও বদগতথযক্রগফ
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ও)
ক্রবফও দাং
দ্রগযভ দাফ
শভযদ শেম গ্রাফ/ বমঝাভ
১।
ঘাাঈম
২।
ঘাাঈম/ াঅঝা/ ধাাঈরুবঝ/ ফতা/ বেুঝ
৫৯৫ গ্রাফ
৩।
াঅঝা/ ধাাঈরুবঝ/ ফতা/ বেুঝ
৪।
বঘবদ
৬৩ গ্রাফ
৫।
দঢম
৮৫ গ্রাফ
৬।
টাম
৮৫ গ্রাফ
৭।
ঘা ধাঢা
০৯ গ্রাফ
৮।
মদ
১৪ গ্রাফ
৯।
ঢভম রৃথ
১৭০ বফাঃ বমাঃ
১০।
শকা-ফাাং
২২৬ গ্রাফ
১১।
ঙাক/ শফর ফাাং
২২৬ গ্রাফ
১২।
ফুভকী (চীবঢ)
৩১০ গ্রাফ
১৩।
ফাঙ (দতী)
২৪৭ গ্রাফ
১৪।
বটফ
০৪ বঝ
১৫।
বধাচ
৫৬ গ্রাফ
১৬।
াঅমু
১১৩ গ্রাফ
১৭।
চী
১৪১ গ্রাফ
১৮।
নম ভাগমা/ ভবলীদ
৮৫ গ্রাফ প্রবঢবতদ
১৯।
ফমা
২১ গ্রাফ প্রবঢবতদ
ঔ) এ বরগ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ।
ক) াঈধগভ বডথঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ফালুা াঅক্তাভ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬৭০৬১
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা -৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বপা-৪/২০০৭/৭২
বর:

ঢাবভঔ:

২৭.১০.২০০৯ বরাঃ।
১২.০৭.১৪১৬ াঃ।

শস্পযাম ববওাঈবভবঝ শনাগথভ (SSF) শাফবভও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ স্বল্পফূগময শভযদ সুবথা প্রতাদ
াংক্রান্ত।

ূে: ও) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে াংঔযা-২২.৪৬.১.০.০.২৪.২০০৯-৩৩৯(২) ঢাবভঔ: ১৪/০৭/২০০৯
ঔ) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে াংঔযা-২২.৪৬.১.০.০.২৪.২০০৯-৫৪৮(৩) ঢাবভঔ: ২৭/০৯/২০০৯
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ শস্পযাম ববওাঈবভবঝ শনাগথভ (SSF) ভাবভ
বদগাকপ্রাি (১ফ শেডীভ ১ চদ, ২ শেডীভ ২ চদ, ৩ শেডীভ ৭৬, ৪ণথ শেডীভ ৫৫ চদ) থগফাঝ ১৩৪ চদ শাফবভও
ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ শভযদ প্রাবথওাভ ৃবষ্টল বদম্নবমবঔঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ প্রাধযঢাভ বরগ
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
শভযদ াঅাআগঝফ  শেম:
চদগমভ শেডী
বন্যা
১ফ শেডী-১ চদ
২ শেডী-২ চদ
৩ শেডী-৭৬ চদ
৪ণথ শেডী-৫৫ চদ
থগফাঝ ১৩৪ চদ

দ্রগযভ দাফ
ঘাম-বদ্ধ/
াঅঢধ
াঅঝা
বঘবদ
শপাচয শঢম
টাম

১-তস্য ববযষ্ট
ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ

২-তস্য ববযষ্ট
ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ

৩-তস্য ববযষ্ট
ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ

৪-তস্য ববযষ্ট
ফাবও শেম
শওবচ/ বমঝাভ

১১.০০ শওবচ

২০.০০ শওবচ

৩০.০০ শওবচ

৩৫.০০ শওবচ

১২.০০ শওবচ
২.৫০০ বমঝাভ
১.৭৫০ শওবচ
৩.৫০০ শওবচ

২০.০০ শওবচ
৪.৫০০ বমঝাভ
৩.০০ শওবচ
৫.৫০ শওবচ

২৫.০০ শওবচ
৬.০০ বমঝাভ
৪.০০ শওবচ
৭.০০ শওবচ

৩০.০০ শওবচ
৮.০০ বমঝাভ
৫.০০ শওবচ
৮.০০ শওবচ

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা;
ক. এ বরগ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ;
খ. এ াঅগতয ২৭.১০.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ফালুা াঅক্তাভ
ববদভ লওাভী
শনাদ-৯৫৬৭০৬১
ফুঔয বঘ
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
ধুভঢদ াংত পদ
শঢচকাাঁ, ঠাওা।
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা -৪
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩০.০০১.১০-১০৪

ঢাবভঔ:

২৮/০৯/২০১১ বরাঃ।
২৯/০৫/১৪১৮ াঃ।

বর:

াাংমাগতয ধুবমগয ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ াংগযাবথঢ শভযদ দীবঢফামা, ২০০৮ এভ াঅগমাগও
এমবধাঅভ শপাকওামীদ শওাদ ধুবময তস্য ফাভা শকগম ঢাভ ধবভাবভও শভযদ প্রতাদ, ধুবময াবলদীভ শওাদ
তস্য াভ গ্রলড ওভগম াণা ওঢথযওামীদ/াভওামীদ ফাভা শকগম ঢাভ ধবভাবভও াঅচীদ এাং
ফাঢৃত্বওামীদ/ান্যান্য ঙুবঝওামীদ ফগ শভযদ প্রতাদ প্রগে।

ূে:

১) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ(ধুাঃ-৪)-৬৫/২০১০/৭৫৫, ঢাবভঔ: ২৮.১১.২০১০
২) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ(ধুাঃ-৪)-৬৫/২০১০/৫৮৭, ঢাবভঔ: ২১.০৮.২০১১

াঈধবুক্ত
থ বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ সুধাবভয/প্রস্তাগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ বদগম্নাক্তপাগ
াণথ বপাগকভ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম:
১. ফাঢৃত্বওামীদ ফগ  ান্যান্য স্বাপাবও ঙুবঝওামীদ ফগ ওফথওঢথা -ওফথঘাভীকড স্বাপাবওপাগ ঘাওবভগঢ ণাগওদ।
শবগলঢু শভযদ প্রাধযঢাভ বরবঝ In Service-এওবঝ সুবথা শগলঢু ফাঢৃত্বওামীদ ফগ  ান্যান্য স্বাপাবও
ঙুবঝওামীদ ফগ শভযদ সুবথা প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ।
২. শবগলঢু শভযদ প্রাধযঢাভ বরবঝ In Service-এওবঝ সুবথা এমবধাঅভ (ঢথফাগদ বধাঅভএম) শপাকভঢ াস্থা
শওাদ তস্য ফৃঢুযভড ওভগম বধাঅভএম-এভ াওী ফগভ চন্য ফভরগফভ ধবভাগভভ তস্যকডগও প্রঘবমঢ বদগফ
শভযদ সুবথা প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ।
৩. ভওাবভ ওাগচ যস্তঢা, শপ্ররগড ওফথভঢ ণাওা, ঙুবঝওামীদ ফগ, াসুস্থঢাচবদঢ ওাভগড, শরবদাং-এ ণাওা, তবম,
ফফঢ এমবধব/ঙাড়ধে ফফঢ দা শধৌঙাগদা াআঢযাবত শক্ষগে প্রগবাচয াদবথও ০১ (এও) ফাগভ ানুগত্তাবমঢ
শভযদ ধভঢথী ফাগ াঈগত্তামদ ওভা লগম ঢা Back Feeding এভ াঅঢা ধড়গ দা ফগফথ প্রঢীফাদ ল।
ওাচী ফালু লাাদ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-২)
শনাদ-৭১৬০২৯১
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
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াআন্ঝাদথী পাঢা
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াআন্ঝাদথী/পাঢা-৫/৯৮/৪০
বর:

ঢাবভঔ: ৫/৪/২০০৫ বরাঃ

স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ লাধাঢাগম ওফথভঢ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথী/বযক্ষাদীয
পাঢা ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে: স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং(ও) প্রযা-৩/৬ফ-০২/৯৯(াাংয)
(ঔ) প্রযা-৩/৬ফ-০২/৯৯(াাংয-১)
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ
াঅঢাথীদ ববপন্প লাধাঢাগম ওফথভঢ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথী পাঢা ০১/৫/২০০৪ ঢাবভঔ লগঢ ৫,০০০/- ঝাওাভ
স্থগম ৫,৫০০/- ঝাওা াঈন্পীঢওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। াবঢবভক্ত াআন্ঝাদথী টাক্তাভ শবাকতাদ ওভাভ
নগম াআন্ঝাদথী পাঢা াত ঢথফাদ াণথ ঙগভ াবঢবভক্ত ১,৯০,১৯,৬৪৬ ঝাওা ঘমবঢ াণথ ঙগভ স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড
ফন্ত্রডামগভ াগচগঝ ৬৬৩৩ দঢুদ বদগাক ঔাগঢ ভািওৃঢ ২৫.০০ শওাবঝ ঝাওাভ াযবঢ ১৫.০০ শওাবঝ ঝাওা লগঢ
বওাংা ৪৮৯৮ বগযর য ঔাগঢ ভািওৃঢ ১০.০০ শওাবঝ ঝাওাভ াযবঢ ৪.৭০ শওাবঝ ঝাওা লগঢ াংর্কমাদ ওভা শবগঢ
ধাগভ।

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ
ববদভ লওাভী বঘ
বঘ
স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃাঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, প্রযাদ-৩ যাঔা)।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/ াব/ প্রববথ-৪/ াআন্ঝাদথীপাঢা-৫/৯৮/১২৩
বর:

ঢাবভঔ:

২৪/০৭/১৪১২ াাং
০৮/১১/২০০৫ বরাঃ

স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ শফবটগওম ওগমচ লাধাঢামফূগল ওফথভঢ াআন্ঝাদথী
টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথীপাঢা ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে: স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-স্বাধওফ/ প্রযা-৩/ ববথ-১/২০০৫
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ
াঅঢাথীদ শফবটগওম ওগমচ লাধাঢামফূগল ওফথভঢ শফাঝ ১৪৭০ চদ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথী পাঢা
০১/০৭/২০০৫ ঢাবভঔ লগঢ ৫,৫০০/- ঝাওা লগঢ ৬,৫০০/- ঝাওা াঈন্পীঢওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঘ
স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃাঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, প্রযাদ-৩ যাঔা)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/াআন্ঝাদথী পাঢা-৫/৯৮/৪১০
বর:

ঢাবভঔ: ৩০/০৯/২০০৯ বরাঃ

৬৫০০/- ঝাওা স্থগম ১০,০০০/- ঝাওা াআন্ঝাদথী বঘবওৎওগতভ ফাবও াআন্ঝাদথী পাঢা ৃবদ্ধওভড প্রগে।

ূে: স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ শদাঝ ানুগেত ০৩-২০, ঢাবভঔ-২৯/০৬/২০০৯
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ
াঅঢাথীদ ভওাবভ শফবটগওম ওগমচ লাধাঢামফূগল ওফথভঢ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথীপাঢা ৬,৫০০/- ঝাওা লগঢ
১০,০০০/- ঝাওা াঈন্পীঢওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
২। এ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ।
এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd

বঘ
স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০১৮.২০১০-৭৪
বর:

ঢাবভঔ: ১৪/১১/২০১০ বরাঃ

াঅফথট শনাগথ শফবটগওম ওগমচ (এএনএফব) এভ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ পাঢা ৃবদ্ধওভড।

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-প্রফ/গফাঃওাঃ/াআন্ঝাদথী/১০/বট-৭/৪১০, ঢাবভঔ-৩১/০৮/২০১০
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদা বাগে শব, স্বাস্থয  ধবভাভ ফন্ত্রডামগভ াথীদস্থ
শফবটগওম ওগমচ লাধাঢাগম ওফথভঢ াআন্ঝথাদথী টাক্তাভগতভ ন্যা ১০,০০০/- (তয লাচাভ) ঝাওা লাগভ াঅফথট শনাগথ
শফবটগওম ওগমচ (এএনএফব) এভ াআন্ঝাদথী টাক্তাভকগডভ „াআন্ঝাদথী পাঢা‟ প্রাধযঢাভ বরগ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত
জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। ঢগ যঢথ ণাগও শব,
ও) এ পাঢা ৃবদ্ধভ াঅগতয পূঢাগধক্ষপাগ প্রতাগদভ সুগবাক শদাআ;
ঔ) ২০১০-২০১১ এাং ২০১১-২০১২ াণথ ঙগভ বথথঢ ভাগিভ চন্য াগচঝ ানুবপাগকভ-১ এভ গে
াংগযাবথঢ াগচঝ ভাগিভ ফ প্রগাচদী যস্থা গ্রলড ওভগঢ লগ।
২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd

বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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প্রবযক্ষড পাঢা
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৩
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-২/৯৩/১৩৬

১৪/০৮/১৪১২ াাং।
২৮/১১/২০০৬ বরাঃ।

বর:

ববএ প্রযাদ এওাগটফীগঢ ানুবিঢ ববপন্প শওাগথভ াবঢবণ ক্তাকগডভ ম্মাদীভ লাভ ৃবদ্ধ ওভড।

ূে:

াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-ফ/ াাঃপ্রাঃ২/ এওাগটফী-১/৯৯।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, ববএ প্রযাদ এওাগটফীগঢ ানুবিঢ ববপন্প প্রবযক্ষড
শওাগথভ াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী বদগম্ন াঈগেবঔঢ লাগভ বথথঢওভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
ক্রবফও
বর
দাং
১।
শফৌবমও
াঅাআদ।
২।
াঈধ-বঘগতভ
াবলঢওভড
শওাথ।
৩।
ম্প্রাভড
ক্তৃঢা।

ঢথফাদ লাভ

বথথঢ লাভ

ফন্তয

ঝাওা ৫০০/- (প্রবঢ ১) ঝাওা ৬০০/খন্ঝা/ শযগদভ চন্য) ২) ঝাওা ৮০০/ঝাওা ৬০০/- (প্রবঢ ১) ঝাওা ৬০০/খন্ঝা/ শযগদভ চন্য) ২) ঝাওা ৮০০/-

১)বুগ্ম-বঘ ধতফবথাতাভ বদগম্ন ধতফবথাতাভ ক্তাগতভ চন্য।
২) বুগ্ম-বঘ এাং ঢরৃর্ধ্থ ধতফবথাতাভ ক্তাগতভ চন্য।
১) বুগ্ম-বঘ ধতফবথাতাভ বদগম্ন ধতফবথাতাভ ক্তাগতভ চন্য।
২) বুগ্ম-বঘ এাং ঢরৃর্ধ্থ ধতফবথাতাভ ক্তাগতভ চন্য।

ঝাওা ৭৫০/- (প্রবঢ
খন্ঝা/ শযগদভ চন্য)

 ক্তাগতভ চন্য।

ঝাওা ১০০০/-

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ
ববদভ লওাভী বঘ
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম,
(তৃাঃ াঅাঃ- ববদভ লওাভী বঘ,
াপযন্তভীড প্রবযক্ষড যাঔা-২
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০১/৯৪/১৯৫
বর:

ঢাবভঔ: ১৯/১১/২০০৭ াআাং।

াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওগন্ (ববধএবঝব) স্থাদীপাগ াঅগাবচঢ শবফদাভ/ াওথযধ/
ওদনাগভগন্ফভ য ভাি ৃবদ্ধ এাং প্রন্ন াঈধস্থাধদওাভী  ান্যান্যগতভ ম্মাদী ধুদাঃবদথথাভড

ূে: াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ৪৫-৪৮ ঢাবভঔ: ১৬/০৮/২০০৭
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওন্ ওঢৃথও
প্রস্তাবঢ স্থাদীপাগ াঅগাবচঢ প্রবঢবঝ শবফদাভ/ াওথযধ/ ওদনাগভগন্ফ প্রন্ন াঈধস্থাদওাভী  ান্যান্যগতভ প্রগত
বতযফাদ ম্মাদীভ লাভ, শাটথ া কপদথভ এভ ৫০ঢফ পা ানুগফাবতঢ  ববধএবঝব ওঢৃথঢ প্রস্তাবঢ ম্মাদীভ লাভ
এাং াণথ বপাক ওঢৃথও সুধাবভযওৃঢ ম্মাদীভ লাভ বদম্নবডথঢ ঙগওভ ৫দাং ওমাফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ক্রবফও
দাং
১
১.
২.

৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

শবফদাভ/ াওথযধ/ ওদনাগভগন্ফভ যগভ থভদ
২
পাধবঢ
প্রন্ন াঈধস্থাধদওাভী (১) চদ
ও) ফন্ত্রী/ বঘ এাং বঘ ধতফবথাতাভ ওফথওঢথা/ ববযষ্ট কগরওকথ
ঔ) াবঢবভক্ত বঘ/ বুগ্ম-বঘ  ফধবথাগভ ওফথওঢথা/ বশ্ববতযামগভ াথযধও/ ববযষ্ট যবক্তকথ
ক) বুগ্ম-বঘগভ দীগঘ ওম ওফথওঢথা/ ববযষ্ট যবক্তকথ
াঅগমাঘও (২) চদ
শভগধাবঝাভ (২) চদ
বভগধাঝথ এবটঝভ (১) চদ
াটথ প্রগভ (২) চদ
াাংযগ্রলডওাভী (৫০) চদ
নগঝাগ্রানাভ (১) চদ
াবট ওযাগঝ
শপ্রগচগন্ঝযদ শঝওবদবযাদ (২) চদ
যাদাভ
ঘা দাস্তা াত
রৃধুভ/ ভাবেভ ঔাাভ
াঅনুরাবেও

ম্মাদীভ লাভ
(চদপ্রবঢ)
৩
২,০০০/২,৫০০/২,০০০/১,৫০০/১,০০০/১,০০০/১,০০০/৫০০/৫০০/৫০০/৪০০/৫০০/১,০০০/২০/৮০/১,০০০/-

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ দাং-৭১৭০১৭৪
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, াপযন্তভীড প্রবযক্ষড যাঔা)
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৪/৯৮/২৩২
বর:

ঢাবভঔ: ১৬/০১/২০০৮ াআাং।

চাঢী কডফাথযফ াআদবস্টবঝাঈঝ াঅগাবচঢ প্রবযক্ষড শওাগথ ধাঞতাগদভ চন্য াঅফবন্ত্রঢ াবঢবণ ক্তা/ ম্পন্প
যবক্তগতভ ম্মাদী প্রগে।

ূে: ঢফ/ প্র-৫/ বদফগওা-৮৯/২০০৫/১৮৮ ঢাবভঔ: ১০/১২/২০০৭
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, চাঢী কডফাথযফ াআদবস্টবঝাঈঝ াঅগাবচঢ
প্রবযক্ষড শওাগথ ধাঞতাগদভ চন্য াঅফবন্ত্রঢ াবঢবণ ক্তা/ ম্পতযবক্তগতভ ম্মাদী বদম্নবডথঢ লাগভ বদথথাভগড াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
াবঢবণ ক্তা
১. বশ্ববতামগভ াথযাধও, লগবাকী াথযাধও, ভওাগভভ বগযরজ্ঞ শেডীভ
ওফথওঢথা, বযল্প, াবলঢয  ফাচ চীগদভ ান্যান্য শক্ষগে প্রবঢবিঢ যবক্তকথ
২. বঘ, াবঢাঃবঘ বুগ্ম-বঘ  ফধতফবথাতা ম্পন্প ওফথওঢথা
৩. াঈধবঘ/ ববদভ লওাভী বঘ  ফধতফবথাতা ম্পন্প ওফথওঢথা

ম্মাদীভ লাভ
(প্রবঢ খন্ঝা/ শযদ)
৭৫০/(াঢযঢ ধঞ্চায) ঝাওা
৭৫০/(াঢযঢ ধঞ্চায) ঝাওা
৫০০/(ধাাঁঘযঢ) ঝাওা

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ দাং-৭১৭০১৭৪
বঘ
ঢণয ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ ফবযাভ ভলফাদ, াঈধ-বঘ)

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1430 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭/২৫

ঢাবভঔ: ১৮/০৩/২০০৮ বরাঃ

বর:

ষ্টান শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী শতযী ওফথওঢথাকডগও কগরডাভ চন্য প্রবযক্ষড লাও ানুতাদ প্রতাদ
(Training Support Fund) প্রগে।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-২/ষ্টান ওগমচ/০৮

াঈধবুথক্ত বরগ ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ষ্টান শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী প্রগঢযও শতযী ওফথওঢথাকডগও কগরডাভ চন্য
প্রবযক্ষড লাও ানুতাদ (Training Support Fund) বলাগ এওওামীদ ২৫,০০০/- ঝাওা প্রতাগদ প্রবঢভক্ষা
ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
০২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
শফাাঃ াঅরৃভ ভবযত বফা
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭৩০৫৭
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কড পদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/ববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭/৬২

ঢাবভঔ: ১৪/০৭/২০০৮ বরাঃ

বর:

াফবভও াবলদী ওফান্ট  ষ্টান ওগমচ এভ ষ্টান শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী ধাবওস্তাদ যস্ত্র াবলদীভ ঙাে
াবনাভগতভ প্রগত সুগবাক-সুবথা াঅবণথও ানুগফাতদ াংক্রান্ত।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-২/ববথ-১/২০০৭/ ষ্টান (ঙাা দবণ)।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াফবভও াবলদী ওফান্ট  ষ্টান ওগমচ এভ ষ্টান শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী ধাবওস্তাদ
যস্ত্র াবলদীভ ঙাে াবনাভগতভ বঝাঈযদ বন, াস্থাদ পাড়া াপযন্তভীড বযক্ষা নভ, দগতবযও নভ, কযা  বরৃযৎ
সুবথা প্রতাগদভ মগক্ষয বদগম্নাক্ত ঙগও সুবথাবতভ প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:

১

াাংমাগতয
ভওাভ ওঢৃও
থ
বদাফূগময প্রতত্ত
সুবথাবত
বঝাঈযদ বন

২

াস্থাদ

৩

াঅলাভ পাঢা

৪

াপযন্তভীড বযক্ষা
নভ (ববত
ানুবিঢ ল)
দগতবযও বযক্ষা
নভ (ববত
ানুবিঢ ল)
কযা, ধাবদ 
বরৃযৎ।

ক্র:
দাং

৫

৬

ঢথফাগদ প্রতত্ত
বি
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ
০৮/৯/১৯৮৭ ঢাবভগঔভ ধে
দাং-৩-প্র-১/৮৬/ বট-২/
াাংয-১/৯০৩ ানুবাী।
বদাফূগময
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ
০৮/৯/১৯৮৭ ঢাবভগঔভ ধে
দাং-৩-প্র-১/৮৬/ বট-২/
াাংয-১/৯০৩ ানুবাী।
চদপ্রবঢ ফাবও ৬,০০০/ঝাওা

শতগযভ াপযন্তগভ ওগমগচভ
ওাগচ বি বাঢাাঢ যস্থা।
ঢথফাগদ প্রঘবমঢ দাাআ।

ভওাবভ লাগভ াঅতা ওভা
ল।

প্রস্তাদা ানুবাী (২০০৮-২০০৯) াম 
ঢৎধভঢথী

ফন্তয

বি
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ ০৮/৯/১৯৮৭ ঢাবভগঔভ
দাং-৩-প্র-১/৮৬/ বট-২/ াাংয-১/৯০৩ ানুবাী।

-

ফাবও গথাচ্চ ৮০ (াঅবয) ফা: টমাভ বলাগ
গ্রলড ওভা লগ।

াঅতাওৃঢ
াণথ ভওাবভ
শওারাকাগভ
চফা ওভা
লগ।
-

চদপ্রবঢ ফাবও ৬০০০/- ঝাওা াণথ বপাগকভ
াফ/ াব/ ববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/
পাঢা/১০/২০০৭/১০৮, ঢাবভঔ: ২৭/০৮/২০০৭
বরাঃ
বযক্ষা নগভভ ানুরাাংবকও য াত ৪৫০/- ফা:
টমাভ াণা প্রওৃঢ ঔভঘ (াবপথ বাদালদ ঔভঘ
াগত) গ্রলড ওভা লগ।
এ াত ৬০০০/- ঝাওা ফা: টমাভ ধাবওস্তাদ
ভওাভ প্রতাদ ওভগ (বা লগঢ াাংমাগতযী
ঝাওা ৫০,০০০/- ঝাওা ফন্ব ওভগঢ লগ)।
কযা, ধাবদ  বরৃযৎ এভ চন্য ধৃণওপাগ
প্রগঢযওবঝভ প্রওৃঢ বম শণগও ফাবও ১৫০০/ঝাওাভ াবঢবভক্ত াণথ াঅতা ওভা লগ।

াঅতাওৃঢ
াণথ ভওাবভ
শওারাকাগভ
চফা ওভা
লগ।

দতা াঅগদাাভা শকফ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কড পদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ-২ াবথযাঔা
www.mof.gov.bd
দাং-াফ-াব (প্রববথ-২)/ ম্মাদী-১/৯৪/২৪৭
বর:

ঢাবভঔ:

০৪/০৫/১৪১৬ াঃ
১৯/০৮/২০০৯ বরাঃ

াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওগন্ভ াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী ৃবদ্ধ াংক্রান্ত।

ূে: ফ (াাঃপ্রাঃ-১) পাভ ওাবথ বভডী-৪৩/০২/- ৩২৭ ঢাবভঔ ১০-০৮-২০০৯
াঈধবুথক্ত বরগ সুগোক্ত স্ভাভগওভ ভাগঢ াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওগন্ভ শওাথফূগলভ াবঢবণ ক্তাগতভ
বদম্নবডথঢ ম্মাদী প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ক্র. দাং
১
২
৩
৪
৫

শওাগথভ দাফ
ুবদাবত প্রবযক্ষড শওাথ  াংবক্ষি শওাথ
াঈচ্চঢভ প্রযাদ  াঈন্পদ শওাথ (এবএবট)
ববদভ ষ্টান শওাথ (এএব)
ধবমব, েযাবদাং এন্ট ফযাগদচগফন্ঝ শওাথ (বধবধএফব)
শওাভ শওাথফূগলভ ম্প্রাভড ক্তৃঢা

াণথ বপাগকভ সুধাবভয
১,০০০/১,৫০০/২,৫০০/২,৫০০/২,৫০০/শফাাঃ নুরুম াআমাফ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
nuruli18@finance.bd

বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ-২ াবথযাঔা
www.mof.gov.bd
ঢাবভঔ:

দাং-াফ/াব/প্রববথ-২)/ম্মাদী-২/৯৩/৩৮১
বর:

১৫/০২/২০১০ বরাঃ
০৩/১১/১৪১৬ াঃ

ববএ প্রযাদ এওাগটফীভ ববপন্প প্রবযক্ষড শওাগথ াাংযগ্রলডওাভী প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা ৃবদ্ধ
প্রগে।

ূে: ফ/া:ধ:-২)পাঢাবত বদ্ধথঢওভড-০৮/২০০৭-১৯ ঢাবভঔ-১০/০১/২০১০বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ ববএ প্রযাদ এওাগটফীভ ববপন্প প্রবযক্ষড শওাগথ াাংযগ্রলডওাভী
প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা বদগম্ন াঈগেবঔঢ লাগভ ধুদাঃবদথথাভগড াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:

বর
ববএ প্রযাদ এওাগটফীভ প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা

বতযফাদ লাভ

বদ্ধথঢ লাভ (ধুদাঃবদথথাভড)

১৭০/-

২০০/-

২। াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ এ লাভ ওাবথওভ লগ।
লামাতাভ চাবওভ শলাগদ
াঈধ-বঘ
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
(তৃ: াঅ:- শফালা: ওাাভ াঅমী, াঈধ-বঘ
াপযন্তভীড প্রবযক্ষড-২ াবথযাঔা)।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১-১৮৬
বর:

ঢাবভঔ: ১৩ শেম্বভ, ২০১১

রৄল্ক াঅকাভী পযাঝ শরবদাং এওাগটফী, ঘট্টগ্রাগফ ানুবিঢ প্রবযক্ষড ওাবথক্রগফ এওাগটফীগঢ ধতস্থ এাং
এওাগটফীগঢ ধতস্থ দদ এফদ ক্তাগতভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধওভড প্রগে।

ূে: াপযন্তভীড ম্পত বপাগকভ স্ভাভও দাং-০৮.০৩৩.০২০.০১.১৯.০০৬.২০০৭-৫২০, ঢাবভঔ: ১০/০৮/২০১১
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ রৄল্ক াঅকাভী পযাঝ শরবদাং এওাগটফী, ঘট্টগ্রাগফ ানুবিঢ প্রবযক্ষড ওাবথক্রগফ
এওাগটফীগঢ ধতস্থ এাং এওাগটফীগঢ ধতস্থ দদ এফদ ক্তাগতভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধওভগড বদম্নরূধপাগ বদগতথযক্রগফ াণথ
বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ক্রবফও দাং

ক্তাভ থভদ

প্রবঢ খন্ঝাভ চন্য

প্রবঢ রৃাআ খন্ঝাভ চন্য

০১

বপাকী ক্তাভ ম্মাদী পাঢা

৫০০/-

৮০০/-

০২

াবঢবণ ক্তাভ ম্মাদী পাঢা

৭০০/-

১০০০/-

ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
াপযন্তভীড ম্পত বপাক
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১-১৮৭
বর:

ঢাবভঔ: ১৩ শেম্বভ ২০১১

ফৎস্য াবথতিগভভ ভাচস্বঔাগঢ প্রবযক্ষড াস্তাগদ পাঢাভ লাভ াংগযাথদ প্রগে।

ূে: ফৎস্য  প্রাবড ম্পত ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-ফপ্রাফ/ ফ-১/ ববথ-০১/২০০৫/২১৬, ঢাবভঔ: ২৭/০৪/২০১১
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ ফৎস্য াবথতিগভভ ভাচস্বঔাগঢ প্রবযক্ষড াস্তাগদ পাঢাভ লাভ বদম্নরূধপাগ
বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
বর

বদগতথবযওাভ বরফূল

প্রবযক্ষডাণথীগতভ
প্রবযক্ষড
পাঢা (চদপ্রবঢ দতবদও)

১) প্রণফ শেডীভ ওফথওঢথাগতভ প্রবযক্ষড পাঢা
২) ২ শেডীভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ প্রবযক্ষড পাঢা
৩) ফৎস্য ঘারী  ান্যান্যগতভ প্রবযক্ষড পাঢা
১) প্রণফ শেডীভ ওফথওঢথাগতভ প্রবযক্ষড পাঢা
২) ২ শেডীভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ প্রবযক্ষড পাঢা
৩) ফৎস্য ঘারী  ান্যান্যগতভ প্রবযক্ষড পাঢা
৪) শব শওাদ প্রবযক্ষগড ম্প্রাবভঢ ক্তৃঢা াত (এওচদ
প্রবঢ শওাথ)
শওাথ
ফন্বওাভীভ াদবথও ০৭ বতদ শফাগতভ শওাথ
ম্মাদী পাঢা (এওচদ ০৭ বতগদভ াবথও শফাগতভ
প্রবঢগওাথ)
শওাথ

বভগাথ
ধাভদ/
প্রবযক্ষওগতভ ম্মাদী পাঢা
(চদপ্রবঢ দতবদও)
াবঢবণ ক্তা (গওাথপ্রবঢ
গথাচ্চ ২ চদ)
শওাথ ফন্বওাভী  লাও
ওফথঘাভীভ পাঢা

লাও ওফথঘাভীভ পাঢা
(এওচদ প্রবঢগওাথ)
াবওথাং মাঞ্চ
বভগিযগফন্ঝ

াদবথও ০৭ বতদ শফাগতভ শওাথ
০৭ বতগদভ াবথও শফাগতভ
শওাথ
াবওথাং মাঞ্চ (াদাাবও প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে  প্রবযক্ষড
পাঢা প্রগত দা লগম) (বতবদও চদপ্রবঢ)
প্রবযক্ষডওামীদ বভগিযগফন্ঝ (বতবদও চদপ্রবঢ)

প্রাবড ম্পত
ফন্ত্রডামগভ
প্রস্তা
৫০০/৪০০/২০০/৭৫০/৭৫০/৫০০/১০০০/-

াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ

দতবদও
৫০০/- লাগভ
গথাচ্চ
৩০০০/চদপ্রবঢ
দতবদও ১০০/২০০/-

দতবদও
৫০০/- লাগভ
গথাচ্চ
২০০০/চদপ্রবঢ
দতবদও
১০০/২০০/-

৪০/-

৪০/-

২০০/১০০/১৫০/৬০০/৫০০/৫০০/১০০০/-

ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
ফৎস্য  প্রাবড ম্পত ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬০.০১৯.১১-২০২

ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১

বর:

াফবভও াবলদী ওফান্ট  স্টান ওগমচ (বটএবএব)-এভ াবঢবণ ক্তাকগডভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধওভড
প্রগে।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-১ ম্মাদী-১/৯৪/বট-২/স্টান/২৭৯, ঢাাং: ১২/০৭/২০১১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামাথীদ বটএবএ-এভ াবঢবণ ক্তাকগডভ ম্মাদী পাঢা ১,৫০০/ঝাওা শণগও ২,০০০/- ঝাওা ৃবদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1437 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬০.০১৯.১১-২০৬

ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১

বর:

২০১১-১২ াণথ ঙগভভ ৫বঝ াঈচ্চ ফাথযবফও বযক্ষও প্রবযক্ষড াআদবস্টবঝাঈগঝভ প্রবযক্ষড শওাগথভ ববপন্প
াঅাআগঝগফভ শভঝ/ ম্মাদীভ দঢুদ লাভ বদথথাভড প্রগে।

ূে:

বযক্ষা ফন্ত্রডামগভ শদাঝানুগেত ৬৪-৬৯, ঢাাং: ২০/০৯/২০১১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বযক্ষা ফন্ত্রডামাথীদ ফাথযবফও  াঈচ্চ বযক্ষা াবথতিগভভ ২০১১-১২ াণথ ঙগভভ
৫বঝ াঈচ্চ ফাথযবফও বযক্ষও প্রবযক্ষড াআদবস্টবঝাঈগঝভ প্রবযক্ষড শওাগথভ ববপন্প াঅাআগঝগফভ শভঝ/ ম্মাদীভ লাভ বদম্নরূধপাগ
ৃবদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
াঈচ্চ ফাথযবফও স্তগভভ বযক্ষওগতভ বরবপবত্তও প্রবযক্ষড শওাথ:
ক্রবফও
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

১৪.

ঔাগঢভ দাফ
াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ প্রথাদ াবঢবণভ ম্মাদী
াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ াঅধযাদ
প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা
প্রবযক্ষডাণথীগতভ বাঢাাঢ পাঢা
প্রবযক্ষড াঈধওভড
াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী
প্রবযক্ষডাণথীগতভ াআ পাঢা
বওঝ পাঢা
যভীভ ঘঘথা বযক্ষওগতভ ম্মাদী
প্রবযক্ষডাণথীগতভ বযক্ষা নভ  এাঅভ বনল্ডবরধ
দত ঙাধাগদা  শমঔা
প্রবযক্ষড ফযানুাম
শওাগথভ াঈধওভড  ান্যান্য (টাও বঝবওঝ, ওাকচ, ওমফ, ব্রুবাভ, শলাাাআঝ শাটথ ফাওথাভ,
ফাওথাভ  ীঝ, শওাথ বঝগধাঝথ, এওশ্যাদ বভঘাচথ বভগধাঝথ, প্রশ্নধে  াঈত্তভ প্রে ফূমযাদ,
নগঝাওবধ  ওবম্পাঈঝাভ শঝাদাভ, ববথ ফূদ্রড াআঢযাবত)
ান্যান্য ববথ য

লাভ (ঝাওা)
১৫০০/২০/২০০/৮০০/৫০০/৭৫০/৮০০/১০০০/২০০/১২০০/৫০/৫০০/১২০০০/-

৫০০০/-

াঈচ্চ ফাথযবফও স্তগভভ বযক্ষা প্রবঢিাগদভ াথযক্ষগতভ বযক্ষা প্রযাদ  যস্থাধদা প্রবযক্ষড শওাথ:
ক্রবফও
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.

১১.

ঔাগঢভ দাফ
াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ প্রথাদ াবঢবণভ ম্মাদী
াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ াঅধযাদ
প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা
প্রবযক্ষডাণথীগতভ বাঢাাঢ পাঢা
প্রবযক্ষড াঈধওভড
াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী
প্রবযক্ষডাণথীগতভ বযক্ষা নভ
দত ঙাধাগদা  শমঔা
প্রবযক্ষড ফযানুাম
শওাগথভ াঈধওভড  ান্যান্য (টাও বঝবওঝ, ওাকচ, ওমফ, ব্রুবাভ, শলাাাআঝ শাটথ ফাওথাভ,
ফাওথাভ  ীঝ, শওাথ বঝগধাঝথ, এওশ্যাদ বভঘাচথ বভগধাঝথ, প্রশ্নধে  াঈত্তভ প্রে ফূমযাদ,
নগঝাওবধ  ওবম্পাঈঝাভ শঝাদাভ, ববথ ফূদ্রড াআঢযাবত)
ান্যান্য ববথ য

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

লাভ (ঝাওা)
১৫০০/২০/২০০/১০০০/৫০০/১০০০/১০০০/৫০/৫০০/১২০০০/-

৫০০০/-
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াঈচ্চ ফাথযবফও স্তগভভ বযক্ষা প্রবঢিাদফূগলভ বযক্ষওগতভ ওবম্পাঈঝাভ প্রবযক্ষড শওাথ:
ক্রবফও
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.

১২.
১৩.

ঔাগঢভ দাফ
াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ প্রথাদ াবঢবণভ ম্মাদী
াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ াঅধযাদ
প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা
প্রবযক্ষডাণথীগতভ বাঢাাঢ পাঢা
প্রবযক্ষড াঈধওভড
াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী
প্রবযক্ষডাণথীগতভ াআ পাঢা
প্রবযক্ষডাণথীগতভ বযক্ষা নভ
দত ঙাধাগদা  শমঔা
প্রবযক্ষড ফযানুাম
শওাগথভ াঈধওভড  ান্যান্য (টাও বঝবওঝ, ওাকচ, ওমফ, ব্রুবাভ, শলাাাআঝ শাটথ ফাওথাভ,
ফাওথাভ  ীঝ, শওাথ বঝগধাঝথ, এওশ্যাদ বভঘাচথ বভগধাঝথ, প্রশ্নধে  াঈত্তভ প্রে ফূমযাদ,
নগঝাওবধ  ওবম্পাঈঝাভ শঝাদাভ, ববথ ফূদ্রড াআঢযাবত)
মযা ঘাচথ
ান্যান্য ববথ য

লাভ (ঝাওা)
১৫০০/২০/২০০/৮০০/৫০০/১০০০/৬০০/১০০০/৫০/৫০০/৫০০০/-

১০০০০/৩০০০/-

ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
বযক্ষা ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
ানুবমবধ:
াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ), াণথ বপাক।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০
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বওঝ পাঢা

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/পাঢা-১৪/২০০৮/২৪

ঢাবভঔ:

বর:

শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথাকগডভ বওঝ এমাাঈন্ফ এাং প্রবযক্ষড পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-ফ (াাঃ প্রাঃ-১)এদবটব-০৯/২০০৮

০৯.০৪.২০০৯বরাঃ
২৬.১২.১৪১৫ াাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদম্নরূধপাগ প্রতাদ ওভা লগমা:
ন্যাযদাম বটগনন্ফ শওাথ, ২০০৯ এ াাংযগ্রলডওাভী শাফবভও প্রবযক্ষডাণথী ওফথওঢথাকড বওঝ এমাাঈন্ফ এওওামীদ
১৫,০০০ (ধগদভ লাচাভ) ঝাওা এাং প্রবযক্ষড পাঢা ফাবও ২,৫০০ (রৃাআ লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা প্রাধয লগদ;
২. ধভঢথী ন্যাযদাম বটগনন্ফ শওাথফূগল াাংযগ্রলডওাভী ওফথওঢথাকগডভ শক্ষগে এওাআ লাগভ াঈগেবঔঢ পাঢাফূল
প্রগবাচয লগ।
ফালুা াঅক্তাভ
লওাভী বঘ
শনাদ-৭১৬০২৯১
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/প্রবযক্ষড পাঢা-০২/৯৩(াাংয)/৪১২

ঢাবভঔ: ০৭/১০/২০০৯ বরাঃ।

বর:

াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওাগথভ প্রবযক্ষডাণথীগতভ বওট্ এযামাাঈন্ফ ৃবদ্ধভ বরগ শাটথ া কপদথভ
এভ ৫৪ঢফ পা কৃলীঢ বদ্ধাগন্তভ াঅগমাগও যস্থা গ্রলড প্রগে।

ূে:

ফ/ (াপ্র-১) পাভ ওাবথবভডী-৪৩/২০০২-৩৭১, ঢাবভঔ-১৫/০৯/২০০৯

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ
াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওাগথ ুবদাবত শওাগথভ প্রবযক্ষডাণথীগতভ চদপ্রবঢ বওট্ এযামাাঈন্ফ ৫,০০০/- (ধাাঁঘ
লাচাভ) ঝাওাভ স্থগম ১৫,০০০/- (ধগদভ লাচাভ) ঝাওা ৃবদ্ধভ বরগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
এ, এন াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
amin@finance.bd
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম,
ঠাওা-১০০০।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/প্রবযক্ষড পাঢা-০২/৯৩(াাংয)/৪০২

ঢাবভঔ: ১১/০৫/২০১০ বরাঃ।

বর:

ববএ প্রযাদ এওাগটফীগঢ ানুবিঢ াঅাআদ  প্রযাদ শওাগথ াাংযগ্রলডওাভী প্রবযক্ষডাণথীগতভ ১৫,০০০/(ধগদভ লাচাভ) ঝাওা ওগভ (Kit Allowance) প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে:

াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ৩৩-৩৬, ঢাবভঔ: ১৬/০২/২০১০ বর

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ববএ প্রযাদ এওাগটফীগঢ ানুবিঢ ০৫ ফা
শফাতী াঅাআদ  প্রযাদ শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী প্রবযক্ষডাণথীগতভ ১০,০০০/- (তয লাচাভ) ঝাওা লাগভ Kit Allowance
প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম।
এ, এন াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
e-mail:amin@finance.bd
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফালাাঃ ওাাভ াঅমী, াঈধবঘ (াাঃপ্রাঃ-২)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০১৮.২০১০-৭২

ঢাবভঔ: ১৪/১১/২০১০ বরাঃ।

বর:

পূবফ শভওটথ  চবভধ াবথতিভ ওঢৃও
থ ধবভঘাবমঢ াগপথ এন্ট শগঝমগফন্ঝ প্রবযক্ষড শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী
প্রবযক্ষডাণথীগতভ বওট্ পাঢা ২,০০০/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ১০,০০০/- ঝাওা ৃবদ্ধওভড াংক্রান্ত।

ূে:

পূবফ ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-৩১.০৩৬.০২৫.০০.০০.৬৩.২০১০-৫৯৫, ঢাবভঔ-১৯-০৯/২০১০
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, পূবফ ফন্ত্রডামগভ াথীদস্থ পূবফ শভওটথ  চবভধ
াবথতিভ ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ াগপথ এন্ট শগঝমগফন্ঝ প্রবযক্ষড শওাগথ াাংযগ্রলডওাভী প্রবযক্ষডাণথীগতভ বওট্ পাঢা
২,০০০/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ১০,০০০/- (তয লাচাভ) ঝাওা ৃবদ্ধওভগড াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত বদগতথযেগফ
জ্ঞাধদ ওভা লম।
এ, এন াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
e-mail:amin@finance.bd

বঘ
পূবফ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-৮/৯৩/৪৩
বর:

ঢাবভঔ: ২৬/০৪/২০০৬ বরাঃ

াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযগদভ ফাদদী শঘাভফযাদ  বজ্ঞ তস্যকগডভ ওবফযদ পা এাং
শফৌবঔও ধভীক্ষাভ শাগটথ াাংয গ্রলগডভ চন্য ম্মাদী পাঢাভ লাভ ৃবদ্ধওভড প্রগে।

ূে: দাং াচুাও/বলা/াগচঝ-১/২০০৫-২০০৬/৯, ঢাবভঔ: ৪-১২-২০০৫
াঈধবুথক্ত বর  ূগোস্থ স্ভাভগওভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতথষ্ট লগ াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযগদভ
বজ্ঞ তস্যকগডভ ওবফযদ পা াাংয গ্রলড এাং শফৌবঔও ধভীক্ষাভ শাটথ পা প্রবঢবতদ শবাকতাগদভ চন্য শঘাভফযাদ
 বজ্ঞ তস্যগতভ ম্মাদী পাঢা ৬০০/- ঝাওা লগঢ ১০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওা াঈন্পীঢ ওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ
জ্ঞাধদ ওগভগঙ।
২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ
লওাভী বঘ
বঘ,
াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম,
ধুভাঢদ লাাআগওাঝথ পদ, ঠাওা-১০০০।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ-৩ যাঔা
দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-২/২০০০/১১৯

ঢাবভঔ: ১৭/০৯/২০০৬ বরাঃ

বর:

াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযদ বঘাম ওঢৃও
থ ববপন্প ধভীক্ষাভ প্রশ্নওাভও, ফটাগভঝভ, ধভীক্ষও, বদভীক্ষও,
শঝুগমঝভ, াক্ষাৎওাভ শাগটথভ বগযরজ্ঞ, ঘীন সুধাভপাাআচাভ, ধবভতযথও, াআঢযাবতভ ধাবভগঢাবরও ৃবদ্ধ এাং
াক্ষাৎওাভ শাগটথভ তস্যগতভ াঅধযাদ লাভ ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

১) াওও/বলা/১৬৭/৯২/১৫ ঢাবভঔ: ১৯/৭/২০০৫ াআাং
২) াওও/বলা/১৬৭/৯২/৮৪৬ ঢাবভঔ: ১৯/৯/২০০৫ াআাং
৩) ফবদঝবভাং শগমভ এভ- াফ/াব/ফবদ/বধএব-১/২০০৩(শদাঝ-শঝাওা-২৩-৩২)

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগম্নাক্ত লাগভ াঅধযাদ ঔভঘ, ধাবভগঢাবরও  ম্মাদী ৃবদ্ধ ওভগড বদগতথবযঢ লগ
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম:
ক্র: দাং

শব ওাগচভ ধাবভগঢাবরও শতা লগ ঢাভ দাফ  বভড

১.

১। প্রশ্নধে  ভঘদা:

২।

প্রশ্নধে ফটাগভযদ:

৩।

াঈত্তভধে ধভীক্ষা:
১) প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে

১) ধূডথ ধে

(ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য
(ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য
২) াঅাংবযও ধে
(ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য
(ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য
৩) প্রবঢ াঅাআগঝগফভ
(ও) াঙাাআ ধভীক্ষাভ প্রশ্ন+াঈত্তভ (নী)
াগচওবঝপ:
(ঔ) ববএ বপ্রবমবফদাভী শঝগষ্টভ প্রশ্ন+াঈত্তভ (নী)
(ও) বমবঔঢ ধভীক্ষাভ ধূডথ  াঅাংবযও প্রশ্নধে
(ঔ) প্রবঢ াঅাআগঝফ াগচওবঝপ শঝগষ্টভ প্রশ্ন

(ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য
(ঔ) দদ- ওযাটাভ ধগতভ চন্য
(ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন
(প্রস্তুঢওাভও দগলদ এফদ ধভীক্ষগওভ চন্য)
২) প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে:
(ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য
(ঔ) দদ- ওযাটাভ ধগতভ চন্য
(ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন
(প্রস্তুঢওাভও দগলদ এফদ ধভীক্ষগওভ চন্য)
৪। াঙাাআ ধভীক্ষা/ ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষা:
বপ্রবমবফদাভী শঝগস্টভ প্রবঢ াঈত্তভধে
ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য
৫। েুবঝদাাআচাভ:
(ও) বমবঔঢ ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য
(ঔ) ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য
৬। শঝুগমঝভ:
(ও) ওযাটাভ াবপথগভ প্রাণথী প্রবঢ
(ঔ) ান্যান্য শকগচগঝট ধগতভ প্রগত প্রাণথী প্রবঢ
(ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন
৭। াক্ষাৎওাভ শাগটথ াঅকঢ বপাকী বগযরজ্ঞ/ বলভাকঢ বগযরজ্ঞ/ ফদস্তাবত্বওবগতভ ম্মাদী (প্রবঢ দঞও)
৮। ান্য পারা প্রশ্নধে ানুাত:
(ও) প্রবঢ ধূডথ ধে
(ঔ) প্রবঢ াঅাংবযও ধে
৯। বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদাভ চন্য ববপন্প শক্ষগে ধাবভগঢাবরও:
১) প্রথাদ ধবভতযথও
(ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা
(ঔ) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ ধভীক্ষা
২) ধবভতযথও
(ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা
(ঔ) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ ধভীক্ষা
৩) লওাভী/কাড়ীঘামও:
প্রবঢ বঢদ খন্ঝা া ওফ ফগভ ধভীক্ষা
৪) এফএমএএ:
প্রবঢ বঢদ খন্ঝা া ওফ ফগভ ধভীক্ষা
১০। াক্ষাৎওাভ/গফৌবঔও ধভীক্ষা াঅকঢ বগযরজ্ঞগতভ চন্য দাস্তা ঔভঘ (চদপ্রবঢ)

ঢথফাদ লাভ াণথ বপাক ওঢৃও
থ
বদ্ধথঢ লাভ
৭০০/১০০০/৫৫০/৭৫০/৪০০/৫৫০/৩০০/৪০০/৩০/৪০/৩০/৪০/৪৫০/৬০০/১৫/২০/৩০/২৫/৩০০/-

৫০/৪০/৪০০/-

২০/১৫/২০০/-

৩০/২৫/২৫০/-

৫/১০/৫/১০/১০/১০/৩৫০/৬০০/৩০০/১৮০/-

১৫/১০/১৫/১০/২০/২০/৫০০/১০০০/৩৭৫/২৫০/-

৩৫০/৩০০/২০০/২০০/১২৫/৮০/১২/-

৫০০/৪০০/৩০০/৩০০/২০০/১৫০/১২/-

২। এ বথথঢ লাভ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ শণগও ওাবথওভ লগ।
ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ
লওাভী বঘ
বঘ
াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযদ বঘাম,
ধুভাঢদ বফাদ ন্দভ পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-৮/৯৩/৭৫

ঢাবভঔ: ২৪/৫/২০০৭ বরষ্টাব্দ

বর:

াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযগদভ ববপন্প ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ ম্মাদী লাভ বদথথাভড প্রগে।

ূে:

বঘাভ-২/১ব/০৪-৮৯৯ ঢাবভঔ: ১৬/৪/২০০৭ াআাং

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ ববপন্প
ধভীক্ষাভ প্রশ্নওাভও, ফন্বও, ধভীক্ষও  বদভীক্ষও, শঝুগমঝভ, াক্ষাৎওাভ শাগটথভ বগযরজ্ঞ, প্রথাদ ধবভতযথও,
ধবভতযথও, লওাভী, কাড়ীঘামও  এমএমএএগতভ াঅধযাদ ঔভঘ, ধাবভগঢাবরও  ম্মাদীভ লাভ বদম্নরূধ বদথথাভগড
াণথ বপাগক ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ক্র:
দাং
১.

২।
৩।

৪।
৫।
৬।

৭।
৮।
৯।

১০।

শব ওাগচভ ধাবভগঢাবরও শতা লগ ঢাভ দাফ  বভড
১। প্রশ্নধে  ভঘদা: ১) ধূডথ ধে

ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য
ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য
২) াঅাংবযও ধে
ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য
ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য
৩) প্রবঢ াঅাআগঝগফভ
ও) াঙাাআ ধভীক্ষাভ প্রশ্ন+াঈত্তভ (নী)
াগচওবঝপ:
ঔ) ববএ বপ্রবমবফদাভী শঝগষ্টভ প্রশ্ন+াঈত্তভ (নী)
প্রশ্নধে ফটাগভযদ:
ও) বমবঔঢ ধভীক্ষাভ ধূডথ  াঅাংবযও প্রশ্নধে
ঔ) প্রবঢ াঅাআগঝফ াগচওবঝপ শঝগষ্টভ প্রশ্ন
াঈত্তভধে ধভীক্ষা:
(১) প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে
ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য
ঔ) দদ- ওযাটাভ ধগতভ চন্য
ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন
(প্রস্তুঢওাভও দগলদ এফদ ধভীক্ষগওভ চন্য)
(২) প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে:
ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য
ঔ) দদ- ওযাটাভ ধগতভ চন্য
ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন
(প্রস্তুঢওাভও দগলদ এফদ ধভীক্ষগওভ চন্য)
াঙাাআ ধভীক্ষা/ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষা: বপ্রবমবফদাভী শঝগস্টভ প্রবঢ াঈত্তভধে
ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য
েুবঝদাাআচাভ:
ও) বমবঔঢ ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য
ঔ) ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য
শঝুগমঝভ:
ও) ওযাটাভ াবপথগভ প্রাণথী প্রবঢ
ঔ) ান্যান্য শকগচগঝট ধগতভ প্রগত প্রাণথী প্রবঢ
ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন
াক্ষাৎওাভ শাগটথ াঅকঢ বপাকী বগযরজ্ঞ/ বলভাকঢ বগযরজ্ঞ/ ফদস্তাবত্বওবগতভ ম্মাদী (প্রবঢ দঞও)
ান্য পারা প্রশ্নধে ানুাত:
ও) প্রবঢ ধূডথ ধে
ঔ) প্রবঢ াঅাংবযও ধে
বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদাভ চন্য ববপন্প শক্ষগে ধাবভগঢাবরও:
১) প্রথাদ ধবভতযথও
ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা
ঔ) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ ধভীক্ষা
২) ধবভতযথও
ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা
ঔ) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ ধভীক্ষা
৩) লওাভী/কাড়ীঘামও:
প্রবঢ বঢদ খন্ঝা া ওফ ফগভ ধভীক্ষা
৪) এফএমএএ:
প্রবঢ বঢদ খন্ঝা া ওফ ফগভ ধভীক্ষা
াক্ষাৎওাভ/গফৌবঔও ধভীক্ষা াঅকঢ বগযরজ্ঞগতভ চন্য দাস্তা ঔভঘ (চদপ্রবঢ)

াণথ বপাক ওঢৃও
থ
বদথথাবভঢ লাভ
(ঝাওা)
১০০০/৭৫০/৫৫০/৪০০/৪০/৪০/৬০০/২০/৫০/৪০/৪০০/৩০/২৫/২৫০/১৫/১০/১৫/১০/২০/২০/৫০০/১০০০/৩৭৫/২৫০/৫০০/৪০০/৩০০/৩০০/২০০/১৫০/১২/-

শতাদ শফাাঃ নারুও
লওাভী বঘ
বঘ
াঅাআদ বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম (তৃাঃাঅাঃ- ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-২)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক,
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-৮/৯৩/১৬৭

ঢাবভঔ: ১৭/১০/২০০৭াআাং।

বর:

াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃও
থ ধবভঘাবমঢ লওাভী চচ ধগত াঙাাআ ধভীক্ষাভ বন,
াঅগতদ ধে  বদগতথবযওা ম্ববমঢ ধুবস্তওাভ ফূময, াঅফবন্ত্রঢ (বলভাকঢ) বগযরজ্ঞকগডভ ম্মাদী পাঢা ল
ান্যান্য ম্মাদী পাঢা ফঞ্জুভী প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে:

বঘাভ-২/১ব-০১/০৪-১৩৩ ঢাবভঔ: ০৯/০৯/২০০৭

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাগ াাংমাগতয
চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ লওাভী চচ ধগত াঙাাআ ধভীক্ষাভ বন, ধভীক্ষাভ াঅগতদ ধে
 বদগতথবযওা ম্ববমঢ ধুবস্তওাভ ফূময, াঅফবন্ত্রঢ (বলভাকঢ) বগযরজ্ঞকগডভ ম্মাদী পাঢা এাং ঠাওাভ াবলগভ াস্থাদওাভী
ওবফযগদভ বজ্ঞ তগস্যভ ওবফযগদভ পা াাংয গ্রলড এাং শফৌবঔও ধভীক্ষাভ শাটথ পা প্রবঢবতদ শবাকতাদ াত
ম্মাদীভ লাভ বদম্নবডথঢ লাগভ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ক্রবফও দাং
১.
২.
৩.
৪.

বর
াঙাাআ ধভীক্ষাভ নী
ধভীক্ষাভ াঅগতদ ধে  বদগতথযদা ম্ববমঢ ধুস্তও
াঅফবন্ত্রঢ (বলভাকঢ) বগযরজ্ঞ/ ফগদাবজ্ঞাদীভ ম্মাদী পাঢা
ঠাওাভ াবলগভ াস্থাদওাভী ওবফযগদভ বজ্ঞ তগস্যভ ওবফযগদভ পা াাংয
গ্রলড এাং শফৌবঔও ধভীক্ষাভ শাটথ পা প্রবঢবতদ শবাকতাদ াত ম্মাদীভ লাভ

বন/ ফূময/ পাঢা
৫০০/১০০/১০০০/২০০০/-

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
বঘ
াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা ফুদী ভবনাঈম াঅমফ, ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-২)
ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-২)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৮/৯৩/২৬

ঢাবভঔ: ২৪/০৩/২০০৮ াআাং

বর:

াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃও
থ ধবভঘাবমঢ ববপন্প ধভীক্ষাভ প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে
ফূমযাদ, প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভ ধে ফূমযাদ এাং বমবঔঢ ধভীক্ষাভ াঈত্তভধে েুবঝ- দাাআবচাং এভ চন্য প্রশ্নওাভও,
ফন্বও ধভীক্ষও, বদভীক্ষও  শঝুগমঝভকগডভ ম্মাদীভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড প্রগে।

ূে:

বঘাভ-২/১ব-১৩/২০০৭-৬৩১ ঢাবভঔ: ০৯/০১/২০০৮

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম
ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ ববপন্প ধভীক্ষাভ প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে ফূমযাদ, প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে ফূমযাদ এাং বমবঔঢ ধভীক্ষাভ
াঈত্তভধে েুবঝদাাআবচাং এভ চন্য ম্মাদীভ লাভ বদম্নবডথঢ লাগভ ধুদাঃবদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
১। প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে ফূমযাদ (ওযাটাভ ধগতভ চন্য)

=

৭৫/- ঝাওা।

২। প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে ফূমযাদ (ওযাটাভ ধগতভ চন্য)

=

৪৫/- ঝাওা।

৩। েুবঝদাাআবচাং (বমবঔঢ ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য)

=

২০/- ঝাওা।
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ -৭১৭০১৭৪

বঘ
াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা
(তৃাঃ াঅাঃ চদা ফুদী ভবনাঈম াঅমফ, ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-২)

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1450 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০২/৯৪/১২২

বর:

ঢাবভঔ: ১৮/০৮/২০০৮ বরাঃ

াঅগতদধে াঙাাআগভ চন্য ধাবভগঢাবরগওভ লাভ বদথথাভড প্রগে।

ূে: াওও/ প্রযা-৪/ াঅাঃাঙাাআ-৫/২০০৮/১৬৫, ঢাাং- ১৪/০৭/২০০৮
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযদ ওঢৃথও কৃলীঢ
ববপন্প ধভীক্ষভ াঅগতদধে াঙাাআগভ বদবফত্ত াস্থাীপাগ বদগাবচঢ াঙাাআওাভীগতভগও প্রবঢবঝ াঅগতদধগেভ চন্য
৫/- (ধাাঁঘ) ঝাওা লাগভ ধাবভগঢাবরও প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
শঘাভফযাদ
াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযদ
ধুভাঢদ বফাদ ন্দভ পদ
শঢচকাাঁ, ঠাওা-১২১৫।
(তৃাঃাঅাঃ চদা শফাাঃ াঅরৃ াত্তাভ, বঘ)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০১/২০০৪/২৭৪

ঢাবভঔ: ০৫/০৪/২০০৯ াআাং

বর:

াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃও
থ ধবভঘাবমঢ ববপন্প ধভীক্ষা শঝুগমঝভকগডভ
ধাবভগঢাবরগওভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড প্রগে।

ূে:

বঘাভ-২/১ব-১/২০০৪-৫০ ঢাবভঔ: ১৮/০১/২০০৯ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম
ওঢৃথও াঅগাবচঢ ধভীক্ষাফূগলভ াঈত্তভধে প্রঘবমঢ এওও ফূমযাদ ধদ্ধবঢভ ধবভগঢথ দিঢ ফূমযাদ ধদ্ধবঢগঢ ফূমযাদ
ওভা াগধগক্ষ শঝবমুঝগভভ ওাগচ বদগাবচঢ শঝুগমঝভগতভ ধাবভগঢাবরও লাভ চদপ্রবঢ ঢথফাগদ প্রগত ২০/- ঝাওা লগঢ
৫০/- ঝাওা ৃবদ্ধ ওভাভ প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
এ.এন াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ -৭১৭০১৭৪
বঘ
াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা
(তৃাঃ াঅাঃ এ,বওাঈ,এফ, দাবঙভ াঈিীদ, ববদভ লওাভী বঘ)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১-১৩২

ঢাবভঔ: ২১ চুদ, ২০১১

বর:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ লওাভী ধবভঘামও  াঈধ-লওাভী ধবভঘামও ধগত বদগাক ধভীক্ষাভ চন্য বদগাবচঢ
ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকগডভ ধাবভগঢাবরও/ ম্মাদী প্রতাদ, প্রশ্নধে প্রডদ, াঈত্তভধে ধভীক্ষা  শফৌবঔও ধভীক্ষাভ
ম্মাদী/ বন/ ধাবভগঢাবরও াত ঔভগঘভ ানুগফাতদ প্রগে।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-প্রফ/ প্রপ্রওও/ বদ-শষ্ট/১০/ বট-১৮/১০৬, ঢাবভঔ: ২৫ এবপ্রম, ২০১১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম ওঢৃথও প্রস্তাবঢ বদম্নবমবঔঢ লাগভ াণথ বপাগকভ
াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
ক্রবফও
দাং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.

ঔাগঢভ বভড

লাভ (ঝাওা)

প্রশ্নধে ভঘদা (১ফ শেডী)
প্রশ্নধে ভঘদা (২ শেডী)
ধূডথ াঈত্তভধে ধভীক্ষা (১ফ শেডী)
ধূডথ াঈত্তভধে ধভীক্ষা (২ শেডী)
প্রশ্নধে ফটাগভযগদভ চন্য ম্মাদী
প্রথাদ ধবভতযথগওভ ম্মাদী
ওফথওঢথাকগডভ শফৌবঔও ধভীক্ষা গ্রলগডভ চন্য ম্মাদী
শফৌবঔও ধভীক্ষা গ্রলগড লাঢাওাভী ওফথওঢথাকগডভ ম্মাদী/ াঅধযাদ য
ধবভতযথগওভ ম্মাদী (ধবভতযথও  ান্যান্য ১ফ শেডীভ ওফথওঢথাকগডভ ম্মাদী
২ শেডীভ ওফথওঢথাকগডভ ম্মাদী
৩ শেডীভ ওফথঘাভীকগডভ ম্মাদী
৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীকগডভ ম্মাদী

৫০০/৫০০/৫০/৫০/৫০০/১০০০/১০০০/১০০০/২০০/১৫০/১২০/১০০/-

ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা
(তৃাঃাঅাঃ বচন্পাঢুদ দালাভ যালাদা, াঈধ-বঘ)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১-১৯৬

ঢাবভঔ: ২৫ শগেম্বভ ২০১১

বর:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ াথীদস্থ চবভধ াবথতিগভভ ৩  ৪ণথ শেডীভ যূন্য ধগত বদগাক ধভীক্ষাভ চন্য
বদগাবচঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকগডভ ধাবভগঢাবরও/ ম্মাদী প্রতাদ, প্রশ্নধে প্রডদ, াঈত্তভধে ধভীক্ষা  শফৌবঔও
ধভীক্ষাভ ম্মাদী/ বন/ ধাবভগঢাবরও ধুদাঃবদথথাভড প্রগে।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-া-১/১/৯২/বট-১৬/১২৪ ঢাবভঔ: ১৯/০৭/২০১১ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম ওঢৃথও প্রস্তাবঢ ম্মাদী প্রতাগদভ বরগ বদম্নরূধপাগ
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
দাং
০১.

০২.

০৩.

৪.
৫

৬

৭

৮

ঔাগঢভ বভড
প্রাণথীগতভ তভঔাস্ত গ্রলড াঙাাআ, াআন্ঝাভবপাঈ, ওাটথ বমঔা, বঘবঞধে দঢবভওভড/ ঝাাআধ ওভা াআঢযাবত:
(ও) ঢৃঢী শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ
(ঔ) ঘঢুণথ শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ

াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ (ঝাওা)
৪/২/-

ধভীক্ষাভ প্রশ্নধে ভঘদা:
(ও) ঢৃঢী শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ
(ঔ) ঘঢুণথ শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ

৩০০/১৫০/-

ফটাগভঝভ:
(ও) ওম দদ-শকগচগঝট প্রবঢবঝ ধগতভ চন্য
(ঔ) প্রুন ওবধ ধাগঞভ চন্য প্রবঢবঝ ধগতভ চন্য

৩০০/৫০/-

প্রশ্নধে ঙাধাগদা/ লাগঢ শমঔা:
(ও) প্রশ্নধে ঙাধাগদা প্রবঢবঝ (প্রবঢ শঝ প্রশ্ন)

৫০/-

ধবভতযথগওভ ম্মাদী:
প্রথাদ ধবভতযথও:
(ও) প্রবঢবতদ ৩ খন্ঝা ফগভ চন্য
(ঔ) ৩ খন্ঝাভ ওফ ফগভ চন্য
ধবভতযথও:
(ও) প্রবঢবতদ ৩ খন্ঝা ফগভ চন্য
(ঔ) ৩ খন্ঝাভ ওফ ফগভ চন্য

৪০০/৩০০/৩০০/২০০/-

াআদবপবচগমঝভ:
১) প্রবঢ শযগদভ চন্য
২) দতবদও এওাবথও শযগদভ চন্য
ও) প্রথাদ ধবভতযথও (গথাচ্চ)
ঔ) াআদবপবচগমঝভ (গথাচ্চ)

৭০০/৩০০/-

াঈত্তভধে ধভীক্ষা:
ও) ঢৃঢী শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ
ঔ) ঘঢুণথ শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ

১০/৫/-

১৫০/-

প্রথাদ ধভীক্ষও:
ও) দদ-শকগচগঝট ধগতভ চন্য ঢৎল যঢওভা ৫ পাক াঈত্তভধে ধভীক্ষা াত প্রাি াণথ

৪০০/-

৯

শফৌবঔও/ বদথাঘদী ধভীক্ষা ধবভঘামদাওাভী বদথাঘদী শাগটথভ তস্যকগডভ ম্মাদী:
ও) ধূডথ বতগভ চন্য প্রবঢ তস্য দতবদও গথাচ্চ

৩০০/-

১০

াবলগভভ বগযরজ্ঞগতভ (বপাকী/ বলথাঃবপাকী) পাঢা:
ও) দতবদও লাগভ ওাবভকভী ধভীক্ষাভ চন্য

৩০০/-

১১
১২

াঈত্তভধে:
ও) স্ক্রুবঝদাাআচাভ (প্রবঢ াঈত্তভ ধগেভ চন্য)
প্রাণথীগতভ দম্বভ শঢামা(গঝুগমযদ):
ও) দদ-শকগচগঝট প্রাণথী প্রবঢ
ঔ) থবদম্ন

১/২/৩০০/-
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দাং
১৩

১৪

ঔাগঢভ বভড
বমবঔঢ ধভীক্ষাভ চন্য খভ পাঢা াআঢযাবত:
ও) শভওাবভ প্রবঢিাগদভ চন্য

বদথাঘদী শাটথ তস্যগতভ দাস্তা ঔভঘ (প্রবঢ তস্য)

াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ (ঝাওা)
গথাচ্চ ১০০০/(প্রবঢ ১০০০ চদ
প্রাণথীভ শক্ষগে)
২০/-

ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
কডপদ ওফগেক্স
শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১-১৯৮

ঢাবভঔ: ২৬ শগেম্বভ ২০১১

বর:

প্রশ্নধে ফটাগভযদ  াঈত্তভধে ধভীক্ষগডভ ধাবভগঢাবরও লাভ ধুদাঃবদথথাভড প্রগে।

ূে:

াাংমাগতয ভওাবভ ওফথ ওবফযদ বঘামগভ স্ভাভও দাং-৮০.৫০০.০০২.০০.০০.০৬৫.২০১১.১২৮৫৬
ঢাবভঔ: ০৫/০৯/২০১১ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াাংমাগতয ভওাবভ ওফথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃথও প্রস্তাবঢ ওযাটাভ  দদওযাটাভল ববপন্প ধগত ধভীক্ষাভ চন্য প্রশ্নধে প্রডদ  ফটাগভযদ এাং াঈত্তভধে ধভীক্ষগডভ চন্য ধাবভগঢাবরও লাভ
ধুদাঃবদথথাভগডভ বরগ বদগতথযক্রগফ বদম্নরূধপাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
বর

লাভ (ঝাওা)

(ও) ফটাগভযদাঃ
বমবঔঢ ধভীক্ষাভ ধূডথ/ াঅাংবযও ধে
(ঔ) াঈত্তভধে ধভীক্ষড:

১৫০০/-

প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে ধভীক্ষড (বমগণাগওাট কৃলীঢ
ধভীক্ষাভ শক্ষগে শবঔাগদ ৃত্ত পভাগঝভ প্রগাচদ ল)
প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে ধভীক্ষড (বমগণাগওাট কৃলীঢ
ধভীক্ষাভ শক্ষগে শবঔাগদ ৃত্ত পভাগঝভ প্রগাচদ ল)

(ও)
(ঔ)
(ও)
(ঔ)

ওযাটাভ ধগতভ চন্য
দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য
ওযাটাভ ধগতভ চন্য
দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য

৭৫/৬০/৪০/৩৫/-

ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
াাংমাগতয ভওাবভ ওফথ ওবফযদ বঘাম
ধুভাঢদ বফাদ ন্দভ পদ
শঢচকাাঁ, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১-১৯৯

ঢাবভঔ: ২৬ শগেম্বভ ২০১১

বর:

াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযগদভ বদগাক ধভীক্ষাভ ম্মাদীভ লাভ ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

াঅাআদ  বঘাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং-বঘাভ-২/১ ব-১/২০০৪-১২৬৯, ঢাাং: ২৫/০৭/২০১১ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াঅাআদ  বঘাভ বপাক ওঢৃথও প্রস্তাবঢ াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ
বঘাম ধবভঘাবমঢ ধভীক্ষাফূগলভ ম্মাবদঢ ধভীক্ষও, বদভীক্ষওল ান্যান্য ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধভ
বরগ বদগতথযক্রগফ বদম্নরূধপাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
ক্রবফও দাং
১.

২.
৩.

৪.
৫.
৬.
৭.

ওাগচভ দাফ
প্রশ্নধে দঢবভ:
ও) ধূডথ প্রশ্নধে—
ঔ) াঅাংবযও প্রশ্নধে—
ফটাগভযদ:
বমবঔঢ ধভীক্ষাভ ধূডথ  াঅাংবযও প্রশ্নধে—
বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদা:
প্রথাদ ধবভতযথও
ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা—
ঔ) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ চন্য ধভীক্ষা—
ধবভতযথও
ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা—
ঔ) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ চন্য ধভীক্ষা—
াক্ষাৎওাভ/ শফৌবঔও ধভীক্ষা াঅকঢ বগযরজ্ঞগতভ দাস্তা ঔভঘ (চদ প্রবঢ)
প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে ফূমযাদ—
প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে ফূমযাদ—
স্ক্রুবঝদাাআবচাং—

লাভ (ঝাওা)
১৫০০/৮০০/১৫০০/-

৭০০/৫০০/৫০০/৪০০/৪০/৭৫/৪৫/২০/-

ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
াঅাআদ  বঘাভ বপাক
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা -২
দাং-াফ (াব)/ প্রববথ-২/ ম্মাদী-৭/৮৯/৬৫
বর:

ঢাবভঔ:

২৬/৪/৯৬ াাং।
১০/৮/৮৯ াআাং।

ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ওফথঘাভীগতভ ম্মাদী ফঞ্জুভী।

বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, াঅওবস্ভও এাং েফাথয াণা বগযর থভগডভ ওাগচভ চন্য এন,
াঅভ ৪৬ (ব)/ ব, এ, াঅভ (১ফ ঔন্ট) এভ ৬দাং াথযাগ ম্মাদী প্রতাগদভ শব যস্থা ভাঔা লাআাগঙ ঐ ম্মাদী (ও)
প্রবঢবঝ ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ববদভ লওাভী বঘ ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাগতভ ফগথয াদবথও ১৫% ওফথওঢথা (ঔ)
প্রবঢবঝ ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভীগতভ ফগথয াদবথও ২০% ওফথঘাভী এাং (ক) প্রবঢবঝ ফন্ত্রডাম/
বপাগকভ ওফথভঢ ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ ফগথয াদবথও ২৫% ওফথঘাভী প্রাধয লাআগদ।
এাআ াঅগতয ০১/৭/৮৯ াআাং লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ।
শফাাঃ াঅমাাঈবিদ
ববদভ লওাভী বঘ।
দাং-াফ(াব)/প্রববথ-২/ম্মাদী-৭/৮৯/৬৫/১(৩০০)

ঢাবভঔ:

২৬/৪/৯৬ াাং।
১০/৮/৮৯ াআাং।

ানুবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ শতা লাআম:১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, েপদ, ঠাওা।
৩। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ঠাওা।
৪। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
৫। প্রথাদফন্ত্রীভ এওান্ত বঘ, ঠাওা।
৬। বঘ/ পাভপ্রাি াবঢাঃ বঘ----------------------------------------------------------ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক।
৭। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা।
৮। ফলা বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
৯। ওম্পগরামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা।
১০। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (গভমধণ), ঘট্টগ্রাফ।
১১। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ওাওভাাআম, ঠাওা।
১২। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা।
১৩। ধবভঘামও, াবডচয বদভীক্ষা, ঠাওা।
১৪। ধবভঘামও স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা, ঠাওা।
১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র বরও, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১৬। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা।
শফাাঃ াঅমাাঈবিদ
ববদভ লওাভী বঘ
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবাঅক
প্রববথ যাঔা-৩
দাং-াফ/(াব)/প্রব-৩/ম্মাদী-০১/২০০৭/১৪১

ঢাবভঔ: ২৯/০৮/২০০৭ াআাং।

াবন স্ভাভও
বর:

ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ম্মাদী ফঞ্জুভী াংক্রান্ত।

বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব াঅওবস্ভও  েফাথয াণা বগযর থভগদভ ওাগচভ চন্য এন.াঅভ ৪৬ (ব) এাং
ব এ াঅভ (১ফ ঔন্ট) এভ ৬ দাং াথযাগভ বথাদ ানুবাী বদম্নবডথঢ দীবঢফামা শফাঢাগও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ
ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীৃন্দ বদম্নবডথঢ দীবঢফামা ানুবাী ম্মাদী প্রাধয লগ:
ও) প্রগঢযও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ াঈধবঘ ধবথাগভ ওফথওঢথাগতভ ফগথয াদবথও ৩০% (দূযদঢফ ১ চদ)
ওফথওঢথা।
ঔ) প্রগঢযও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ববদভ লওাভী বঘ/ লওাভী বঘ ধবথাগভ ওফথওঢথাগতভ ফগথয াঈপ
শক্ষগে াদবথও ৩০% ওফথওঢথা।
ক) প্রগঢযও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ২/৩ শেডীভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ফগথয াঈপ শক্ষগে াদবথও ৩৫%
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী।
খ) প্রগঢযও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ৪ণথ শেডীভ শফাঝ ওফথঘাভীগতভ ফগথয াদবথও ৪০% ওফথঘাভী।
গ) াণথ বপাগকভ য বদন্ত্রড ানুবপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ াঅবণথও ক্ষফঢা াধথড  ধূদাঃাধথড াংক্রান্ত স্ভাভও দাংাফ/ াব/ যাঃবদাঃ-১/ বটবধ-১/২০০০/১২ ঢাবভঔ- ৩/২/২০০৫ এভ বদগতথযদা ানুবাী াংবিষ্ট প্রযাবদও
ফন্ত্রডাম াগচগঝ াণথ াংর্কমাদ াগধগক্ষ গ্থাচ্চ ২,৫০০/- ঝাওা ধবথন্ত ম্মাদী পাঢা প্রতাদ ওভগঢ ধাভগ।
ঘ) ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ওালাগও ২,৫০০/- ঝাওাভ াবথও ম্মাদী প্রতাগদভ শক্ষগে
শবৌবক্তও যাঔযা ল প্রযাবদও ফন্ত্রডাম াণথ বপাগকভ ম্মবঢ/ ানুগফাতদ গ্রলড ওভাভ চন্য প্রস্তা শপ্রভড
ওভগঢ ধাভগ। ঢগ ঢা দীবঢফামা বডথঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ াংঔযাভ যঢওভা লাগভভ ফগথয ণাওগঢ লগ।
ঙ) শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও প্রবঢ াণথ ঙগভ ১ (এও) াগভভ শবয ম্মাদী পাঢা প্রতাদ ওভা বাগ দা।
চ) বগযর ওাগচভ চন্য প্রগত ম্মাদীপাঢা প্রাি শওাঈ এাআ পাঢা প্রাবিভ ূগে শচযিঢা তাী ওভগঢ ধাভগদ দা।
ছ) াংগযাবথঢ দীবঢফামাবঝ চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
২। াণথ বপাক লগঢ ধূগথ চাবভওৃঢ ১০/৮/১৯৮৯ ঢাবভগঔভ দাং-াফ (াব)/ প্রব-২/ ম্মাদী-৭/৮৯/৬৫ এাং
২৯/৮/২০০০ ঢাবভগঔভ দাং-াফ/ াব/ প্রব-২/ ম্মাদী-১/২০০০/৯৯ (১৫০) াঅগতযফূল এঢিাভা াবঢম ওভা লগমা।
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
ানুবমবধ ত জ্ঞাঢাগণথ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ শপ্রভড ওভা লম:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, েপদ, ঠাওা।
৩। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, েপদ, ঠাওা।
৪। প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ এওান্ত বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, ঠাওা
৫। বঘ/াবঢাঃবঘ -------------------------------------- ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক
৬। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈ, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক, যাঔা-৩
দাং-াফ-াব(প্রব-৩)/ম্মাদী/বন/২৯/৮৫/১৬

ঢাবভঔ: ১৫/০২/২০০৫ াআাং।

বর:

াাংমাগতয ওৃবর কগরডা ওাাঈবন্ফম কপবডথাং বটল ববপন্প ওবফবঝভ ওম ম্মাদীঢ তস্যগতভ পা
াঈধবস্থবঢভ চন্য ম্মাদী প্রতাদ প্রগে।

ূে:

ওৃবর ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং ওৃফ-৩/ াণথ (ম্মাদী) াবভ-১১/২০০৩

াঈধবুথক্ত বর  রুগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, ওৃবর ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাবঢ বদগাক/
ধগতান্পবঢ ওবফবঝভ তস্য যঢীঢ াাংমাগতয ওৃবর কগরডা ওাাঈবন্ফগমভ (বএাঅভব) ান্যান্য যস্থাধদা ওবফবঝভ
তস্যগতভ পা াঈধবস্থবঢভ চন্য বদগম্নাক্তপাগ ম্মাদী বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
ওঢৃথধক্ষ
ও) বএাঅভব এভ কপবডথাং বটভ তস্য
ঔ) বএাঅভব বদথালী ধবভরগতভ তস্য এাং কগরডা প্রবঢিাদফূগলভ ফযাগদচগফন্ঝ
শাগটথভ তস্য
ক) ওাবভকভী াঈধগতষ্টা ওবফবঝ

ানুগফাবতঢ লাভ
ঝাওা ১০০০/ঝাওা ৭৫০/ঝাওা ৫০০/-

াঅগতয চাবভভ লগঢ এ লাভ ওাবথওভ ওভা শবগঢ ধাগভ।
ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ
লওাভী বঘ (প্রববথ-৩ যাঔা)
শনাদ: ৭১৭৩০৫৭
বঘ
ওৃবর ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃাঅাঃ চদা শফাাঃ চনুম াভী ববদভ লওাভী বঘ) (কগরডা যাঔা-৩)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক,
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০২/২০০৩/১৫৬
বর:

ঢাবভঔ: ২২/০৯/২০০৭াআাং।

ধবভওল্পদা  াঈন্পদ এওাগটফীভ শাটথ া কপদথভ, াঙাাআ ওবফবঝ  াঈধ-ওবফবঝভ তস্যকগডভ ম্মাদী
ৃবদ্ধওভদ প্রগে।

ূে: বধবট/ বধবঝ-৯/ ধাঈএ প্রযা (াাংয-১)/৯৯/৪৪৭ ঢাবভঔ: ০২/০৯/২০০৭
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ধবভওল্পদা  াঈন্পদ এওাগটফীভ শাটথ া
কপদথভ  শাটথ ওঢৃথও কবঞঢ াঙাাআ ওবফবঝ  াঈধ-ওবফবঝভ ম্মাবদঢ তস্যগতভগও প্রবঢ পা াঈধবস্থবঢভ চন্য
বদগম্নাক্ত লাগভ ম্মাদী প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ও) এওাগটফীভ শাটথ া কপদথভ এভ তস্যকগডভ ম্মাদী
ঔ) াঙাাআ ওবফবঝভ তস্যগতভ ম্মাদী
ক) াঈধ-ওবফবঝভ তস্যগতভ ম্মাদী

১৫০০/৮০০/৬০০/শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪

বঘ
ধবভওল্পদা বপাক
ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম
শযগভ-াাংমাদকভ, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৬/৯৩/২১৭
বর:

ঢাবভঔ: ৩০/১২/২০০৭াআাং।

াাংমাগতয বযবধাং ওগধথাগভযদ (বএব)এভ শাটথ পা াঈধবস্থবঢভ চন্য ম্মাদীঢ ধবভঘামওগতভ বন
৭৫০/- (াঢযঢ ধঞ্চায) ঝাওা লগঢ ১০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওা ৃবদ্ধওভড এাং বএব এভ শযাভ
প্রবথাদফামাভ াংবিষ্ট থাভা াংগযাথদ প্রগে।

ূে: শদৌধফ/ বএব/৩ (২)২০০৫/২৮৬ ঢাবভঔ: ২৬/১১/২০০৭
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয বযবধাং ওগধথাগভযদ (বএব)এভ
শাগটথভ প্রবঢবঝ পা াঈধবস্থবঢভ চন্য প্রগঢযও ধবভঘামও এভ বন (বএবভ যস্থাধদা ধবভঘামও  বঢদচদ বদথালী
ধবভঘামও যঢীঢ) ৭৫০/- (াঢযঢ ধঞ্চায) ঝাওা লগঢ ১০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওা ৃবদ্ধ ওভাভ বরগ াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভঢাঃ শাটথ পা াঈধবস্থবঢভ বথথঢ বন াাংমাগতয বযবধাং ওগধথাগভযদ (গযাভ) প্রবথাদফামা,১৯৯৯ এ
ান্তপুথক্ত ওগভ ৫২ (১) থাভা াংগযাথগদভ বরগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ দাং-৭১৭০১৭৪
বঘ
শদৌ-ধবভলড ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা দাচদীদ শকফ, াঈধ- বঘ, (বএব)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ-২ াবথযাঔা
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-২/ম্মাদী-১/৯৪/২৬৯

ঢাবভঔ: ০৪-১০-২০০৯ বরাঃ

বর:

ববধএবঝবভ শাটথ ান কপদথভ এভ তস্যকগডভ ম্মাদী ৃবদ্ধ াংক্রান্ত।

ূে:

ফ/ াপ্র-১/ পাভ ওাবথবভডী-৪৩/২০০২/৩৭০ ঢাবভঔ ১৪-০৯-২০০৯

াঈধবথবক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ ভাগঢ াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ানুগভাগথভ শপ্রবক্ষগঢ ববধএবঝবভ শাটথ ান
কপদথভ এভ ম্মাদীগঢ তস্যকডগও বদম্নবডথঢ লাগভ ম্মাদী প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা
লম:
বতযফাদ লাভ

াণথ বপাগকভ সুধাবভযওৃঢ

ঝাওা ১,৫০০/-

ঝাওা ৩,০০০/-

(১৫% পযাঝল)

(১৫% পযাঝল)

এ, এন াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
e-mail:amin@finance.bd
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম,
ঠাওা-১০০০।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৪
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭৪.০৩১.০০.০০.০৭.২০১১-০১

ঢাবভঔ:

২৯ শধৌর, ১৪১৭ োব্দ
১২ চানুাবভ, ২০১১ বরস্টাব্দ

বর:

চাঢী ঘমবচ্চে ধুভোভ প্রতাগদভ চন্য কবঞঢ চুবভ শাগটথভ পাধবঢ এাং তস্যকগডভ ম্মাদী পাঢাভ লাভ
াঈন্পীঢওভড প্রগে।

ূে:

ঢণয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-ঢফ/ঘমবচ্চে-১১/২০০৭(াাংয)/৬৬০/১(১), ঢাবভঔ: ২২-১১-২০১০ বরস্টাব্দ।

াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত প্রস্তাগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ চাঢী ঘমবচ্চে ধুভোভ প্রতাগদভ চন্য কবঞঢ চুবভ শাগটথভ পাধবঢ
 তস্যকগডভ ম্মাদী পাঢাভ লাভ ১৫০০/- (এও লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা লগঢ াঈন্পীঢ ওগভ ২০০০/- (রৃাআ লাচাভ) ঝাওা
বদথথাভগড াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত বদগতযথক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
দাবভদ সুমঢাদা
াঈধবঘ (প্রববথ-৪ াবথযাঔা)
শনাদ-৯৫৬১১৩১
e-mail: nsultana@finance.gov.bd
বঘ
ঢণয ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০১৫.১১-২০১

ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১

বর:

প্রাাআগপঝাাআগচযদ ওবফযগদভ ঔন্টওামীদ তস্যগতভ বথথঢ লাগভ ম্মাদী পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

প্রাাআগপঝাাআগচযদ ওবফযদ স্ভাভও দাং-০৩.৪১৮.১১৮.০০.০০.৪৮১.২০০০-২৩৮৪, ঢাাং: ১৯/০৯/২০১১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ প্রস্তাগভ শপ্রবক্ষগঢ প্রাাআগপঝাাআগচযদ ওবফযগদভ ম্মাদীভ
লাভ ১,৫০০/- ঝাওা শণগও ৃবদ্ধ ওগভ ২,০০০/- ঝাওা বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
প্রাাআগপঝাাআগচযদ ওবফযদ
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম
ধবভলদ ধুম পদ (৯ফ ঢমা)
বঘাম বমাংও শভাট, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-২/২০০৩/৭৭

ঢাবভঔ: ৩১/৫/২০০৭ াআাং

বর:

বফবঝাং এ াাংয গ্রলডওাভী তস্যৃন্দগও ম্মাদী পাঢা প্রতাদ প্রাংগক।

ূে:

ধবভওল্পদা বপাগকভ বধবট/ বধবঝ/ Assist to/ SICT-১৪/২০০৭ দাং দবণভ শদাঝানুগে ১-৩।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ধবভওল্পদা বপাগকভ প্রস্তা ানুবাী PSC-ভ ৎগভ ৩বঝ পা এাং TC-ভ
প্রগাচদ ানুবাী পা াঈধবস্থঢ তস্যগতভ চন্য ফাণাবধঙু ১,০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওা ম্মাদী প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
শফাাঃ াআাঈনুঘ াঅমী ঔাদ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৭১৬৬০
বঘ
ধবভওল্পদা বপাক
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ - ববদভ লওাভী বঘ, বধবঝ যাঔা)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৬/২০০০(াাংয)/৭৭

ঢাবভঔ: ২৫/০৬/২০০৮াআাং।

বর:

াস্তাদ ধবভীক্ষড  ফূমযাদ বপাগকভ াঅঢাথীদ বস্টাবভাং ওবফবঝ, শঝওবদওযাম ওবফবঝ  ফূমযাদ
ওবফবঝভ পা তস্যকডগও ম্মাদী পাঢা প্রতাদ প্রগে।

ূে:

াঅাআএফাআবট/ বলা-৪৬/২০০৮/৫১৬ ঢাবভঔ: ৫/৬/০৮

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ াঅগমাগও বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াস্তাদ ধবভীক্ষড  ফূমযাদ বপাগকভ
াঅঢাথীদ বস্টাবভাং ওবফবঝ, শঝওবদওযাম ওবফবঝ  ফূমযাদ ওবফবঝভ তস্যগতভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য বদম্নবডথঢ
লাগভ ম্মাদী পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
বষ্টাবভাং ওবফবঝ

শঝওবদওযাম ওবফবঝ

ফূমযাদ ওবফবঝ

পাধবঢ

১২০০/-

১০০০/-

১০০০/-

তস্য বঘ

১০০০/-

৮০০/-

১০০০/-

তস্য

১০০০/-

৮০০/-

১০০০/-

ঠাওাভ াবলভ শণগও (ফফদবাংল, ঘরগ্রাফ, বতদাচধুভ) াঅকঢ তস্যগতভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য ম্মাদী পাঢা
= ১৫০০/- শণগও ২০০০/- ঝাওা।
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
বঘ
াস্তাদ ধবভক্ষড  ফূমযাদ বপাক
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ বফভাচুভ ভলফাদ ঔাদ, ববদভ লওাভী বঘ)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০২/৯৩/৮৪
বর:

ঢাবভঔ: ০২/০৭/২০০৮াআাং।

ববএ প্রযাদ এওাগটফীভ ববপন্প পা াাংয গ্রলগডভ চন্য ম্মাদী  বাঢাাঢ পাঢা াত ৫০০/(ধাাঁঘযঢ) ঝাওাভ প্রযাবদও  াঅবণথও ফঞ্জুভী প্রতাদ প্রগে।

ূে: াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ১৬/৩/০৮ ঢাবভগঔভ শদাঝাাংয।
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ াঅগমাগও বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ব, ব, এ প্রযাদ এওাগটফীভ তভধে ফূমযাদ
ওবফবঝভ তস্যগতভ ধাবমও প্রবওাঈভগফন্ঝ ববথফামা, ২০০৮ এভ ববথ ৮ (১৫) দাং থাভাভ াঈধথাভা ১৫ ানুবাী ফূমযাদ
ওবফবঝভ তস্যগতভ বন া ম্মাদী পাঢা প্রতাদ এাং বদগাক ওবফবঝভ তস্যগতভ বদম্নবডথঢ লাগভ ম্মাদী পাঢা প্রতাগদ
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ও) াক্ষাৎওাভ শাগটথ াঅকঢ বপাকী/ বলভাকঢ তস্য (প্রবঢবঞও) = ৫০০/- ঝাওা।
ঔ) ৩ শেডীভ ওফথঘাভী বদগাগক বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদাভ চন্য = ৪০০/- ঝাওা
ক) ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভী বদগাগক বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদাভ চন্য = ৩০০/- ঝাওা
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
বঘ
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফালাাঃ ওাাভ াঅমী, াঈধবঘ (াাঃ প্রাঃ-২)
ানুবমবধ:
বুগ্ম-বঘ
য বদন্ত্রড ানুবপাক
াণথ বপাক।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ াঅবম ওতভ, ববদভ লওাভী বঘ (যাঃ বদাঃ যাঔা-৩)।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-৩/০৫/২৩৩
বর:

ঢাবভঔ: ২৯/০১/২০০৯ াআাং।

ধবভওল্পদা ফন্ত্রডামগভ এাঅাআববঝ প্রওগল্পভ ববপন্প ফূমযাদ ওবফবঝভ পাভ ম্মাদী পাঢা প্রগে।

ূে: ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম লগঢ প্রাি ধে দাং-বধবট/বধবঝ/SICT-১৪/২০০৬/৪৯৯, ঢাবভঔ: ১৪/১০/০৮াআাং
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ াঅগমাগও বদগতযথক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ধবভওল্পদা ফন্ত্রডামগভ এাঅাআববঝ প্রওগল্পভ
ববপন্প ফূমযাদ ওবফবঝভ তস্যগতভ বধবধাঅভ, ২০০৮ ঢনবম ২ ববথ ৮ (১৫) বথাদ ানুবাী বদম্নবডথঢ লাগভ ম্মাদী
পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
i)

১০ (তয) শওাবঝভ ঝাওাভ াউগর্ধ্থভ ক্রগভ শক্ষগে: প্রবঢ পাভ চন্য তস্য প্রবঢ থাবথও ১০০০/- ঝাওা

ii) ১ (এও) শওাবঝ ঝাওাভ াউগর্ধ্থ লাআগঢ ১০ (তয) শওাবঝ ঝাওা ধবথন্ত ক্রগভ শক্ষগে: প্রবঢ পাভ চন্য তস্য প্রবঢ
থাবথও ৬০০/- ঝাওা
iii) ১০ (তয) মক্ষ ঝাওাভ াউগর্ধ্থ লাআগঢ ১ (এও) শওাবঝ ঝাওা ধবথন্ত ক্রগভ শক্ষগে: প্রবঢ পাভ চন্য তস্য প্রবঢ
থাবথও ৩০০/- ঝাওা
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
বঘ
ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম
ধবভওল্পদা বপাক,
শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শ্যাফধত শত, াঈধ-বঘ (বধবঝ যাঔা)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রব-৪/ম্মাদী-২/৮৫/৬৫
বর:

ঢাবভঔ: ১১/০৬/২০০২ বরাঃ

ঔন্টওামীদ টাক্তাগভভ ম্মাদী ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে: বধবট/ বধবঝ-১৯/ ধাঈএ-প্রযা/৯৯/৫০৮১, ঢাাং- ২২/০৫/২০০২
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লগ চাদাগে শব, ধবভওল্পদা  াঈন্পদ এওাগটফীভ
ঔন্টওামীদ টাক্তাগভভ ম্মাদী ঢথফাদ লাভ ২০০০/- ঝাওাভ ৩০% ৃবদ্ধ ওগভ ২,৬০০/- ঝাওা বদথথাভগড াণথ বপাগকভ
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
বমবও চালাদ বভবফ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঘ
ধবভওল্পদা বপাক
ধবভাভ ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম
(তৃাঃাঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, বধবঝ যাঔা)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০১/২০০২/২১২
বর:

ঢাবভঔ: ১০/১২/২০০৭ াআাং।

াঅদাভ  বপবটবধ াবথতিগভভ াথীদ যাঝাবমদগুগমাগঢ বদগাবচঢ ঔন্টওামীদ বঘবওৎওগতভ ম্মাদী পাঢা
ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে: স্বাঃফাঃ (াঅ-১)-২৫/২০০৭/৪২০ ঢাবভঔ: ১৮/১১/২০০৭
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও াঅদাভ  বপবটবধ
াবথতিগভভ াথীদ যাঝাবমগুগমাগঢ বদগাবচঢ ঔন্টওামীদ বঘবওৎওগতভ ফাবও ম্মাদী পাঢা বদম্নবডথঢ লাগভ প্রতাগদ
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
বভড

াণথ বপাক ওঢৃও
থ ানুগফাবতঢ ফাবও ম্মাদীপাঢা

ধাথঢয এমাওা

২০০০/- ঝাওা

ফঢম এমাওা

১৫০০/- ঝাওা

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ দাং-৭১৭০১৭৪
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ ফবদরুম াআমাফ, াঈধ-বঘ, াঅদাভ াবথযাঔা-১)
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চাঢী াথযাধও/শওারাথগক্ষযভ ম্মাদী

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1476 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ- ৩ যাঔা
দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-২/৯৫/১০২

ঢাবভঔ: ০৭/০৮/২০০৬ বরাঃ।

বর:

চাঢী াথযাধওগতভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

স্ভাভও দাং-বযফযা-৩/১বচ-২৩/২০০৫/৩৩৪ ঢাবভঔ: ১০/০৪/২০০৪ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগোস্থ স্ভাভগওভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, চাঢী াথযাধওকগডভ ফাবও
পাঢা ১০,০০০/- (তয লাচাভ) ঝাওা শণগও চাঢী শঢদ শেম, ২০০৫ ানুবাী ফাবও ২৩,০০০/- (গঢাআয লাচাভ)
ঝাওা াঈন্পীঢ ওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম।
২। এাআ াঅগতয ১-৭-২০০৬ বরাঃ শণগও ওাবথওভী লগ।
ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ
লওাভী বঘ
শনাদ- ৭১৭৩০৫৭
বঘ
বযক্ষা ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, াগচঝ যাঔা-৩)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/শবযও াাঃ সুবাঃ-৬৮/২০০৩/১৪১

ঢাবভঔ: ২৩/০৪/২০০৮াআাং।

বর:

ববপন্প ধাবমও বশ্ববতযামগভ াবঢবদও া ম্মাদী পাঢা বদুক্ত শওারাথযক্ষগতভ ম্মাদীপাঢা ৃবদ্ধ
প্রগে।

ূে:

বযক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-যাাঃ ১৮/ ববথ-১৫/২০০৫/২০৯ ঢাবভঔ: ১৩/০৩/২০০৮

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ধাবমও বশ্ববতযামফূগল াবঢবদওপাগ
বদগাকপ্রাি শওারাথযক্ষকগডভ (গবঔাগদ শওারাথযক্ষকড ম্মাদী পাঢাভ বদবুক্ত) ফাবও ম্মাদী পাঢা ১০,০০০/- (তয
লাচাভ) ঝাওা লগঢ ২০,০০০/- (বয লাচাভ) ঝাওা াঈন্পীঢ ওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম।
২। এ থভগদভ প্রস্তা ফাদদী প্রথাদ াঈধগতষ্টা এাং ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ ানুগ্রল ানুগফাতগদভ চন্য শপ্রভগডভ ধূগথ াণথ
বপাগকভ ম্মবঢ গ্রলড বণাবঢ লগঢা।
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
বঘ
বযক্ষা ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ চদা ভাআঙ াঈবিদ, াঈধ-বঘ, (বশ্ববতযাম-২)
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ঘমবচ্চে/শঢাভ/শঝবমবপযগদ াংবিষ্টগতভ
ম্মাদী
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৪/২০০২/১২১
বর:

ঢাবভঔ: ৩১/১২/২০০৮াআাং।

াাংমাগতয শঢাগভভ ‘বযল্পী ম্মাদী ওাঞাগফা, ২০০৮’ ানুগফাতদ প্রগে।

ূে: ঢফ/ শঢাভ-২/ বযল্পী ম্মাদী-০১/০৮/৪৭২/ ঢাবভঔ: ২২/০৫/২০০৮ াআাং
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ াঅগমাগও বদগতথযক্রগফ াাংমাগতয শঢাগভভ বতযফাদ বযল্পী ম্মাদী পাঢা ৩০% ৃবদ্ধগঢ
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
বঘ
ঢণয ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০১৪.১১-২০৯

ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১

বর:

াাংমাগতয শঝবমবপযগদভ াঢথা যাঔাভ বযল্পী ম্মাদী ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

ঢণয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-ঢফ/ বঝবপ-২/১এাআঘ-২/০৭/৪৮০, ঢাাং: ১২/০৭/২০১১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াাংমাগতয শঝবমবপযগদভ াঢথা যাঔা ববপন্প ওযাঝাকবভগঢ ওফথভঢ বযল্পীগতভ
ম্মাদীভ লাভ বদম্মরূধপাগ ৃবদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম:
ওযাঝাকবভ
৫ বফবদঝ ুগমবঝদ

১০ বফবদঝ ুগমবঝদ

১৫ বফবদঝ ুগমবঝদ

াংাত ানুাতও/ ফবদঝভ
াংাত প্রবঢগতদ (ববপন্প শচমা শণগও প্রাি)
স্টযান্টাাআ াংাত ধাঞ প্রবঢ ফাগ
াঅলাা াঢথা
ও) ধাঞও
ঔ) ধান্টুবমবধ শমঔও
ক) ালাাবত
াবঢবণ প্রগবাচও (ান্যান্য ানুিাদ)

বযল্পী শেডী
াঈচ্চ
ও
ঔ
াঈচ্চ
ও
ঔ
াঈচ্চ
ও
ঔ
ও
ঔ
-

লাভ (ঝাওা)
৭৭০/- প্রবঢ ুগমবঝদ
৬৩০/- প্রবঢ ুগমবঝদ
৪৯০/- প্রবঢ ুগমবঝদ
১০৫০/- প্রবঢ ুগমবঝদ
৯৪৪/- প্রবঢ ুগমবঝদ
৭৭০/- প্রবঢ ুগমবঝদ
১২২৪/- প্রবঢ ুগমবঝদ
১১২০/- প্রবঢ ুগমবঝদ
৯৪৪/- প্রবঢ ুগমবঝদ
৩৫০/- প্রবঢ বতদ
২৮০/- প্রবঢ বতদ
৭৭০/- প্রবঢ বভগধাঝথ
১৪৭০/- প্রবঢ ফাগ ববথ য
২৬২৫/- এওওামীদ

১০ শণগও ৪৫ বফবদঝ ধবথন্ত

৫২৫/- প্রবঢ ুগমবঝদ
৪৫৫/- প্রবঢ ুগমবঝদ
৪৫৫/- প্রবঢ ুগমবঝদ
২৮০০/- প্রবঢ ানুিাদ

৫০ শণগও ৯০ বফবদঝ ধবথন্ত

৩৫০০/- প্রবঢ ানুিাদ
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd

বঘ
ঢণয ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
ানুবমবধ:
াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ), াণথ বপাক।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1481 

(ম্মাদী) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০২৩.১১-২১০

ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১

বর:

ঘমবচ্চে  প্রওাযদা াবথতিভ লগঢ প্রওাবযঢ বঘে াাংমাগতয, ফাবও দারুড, াাংমাগতয শওাাঝথাভবম এাং
এযাটলও প্রওাযদাভ শমঔও ম্মাদী ধুদাঃবদথথাভড প্রগে।

ূে:

ঢণয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-ঢফ/ শপ্র-১/২এন-২/৯১ (াাংয-২)/২১২, ঢাাং: ৩০/০৫/২০১১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াাংমাগতয ঘমবচ্চে  প্রওাযদা াবথতিভ লগঢ প্রওাবযঢ বঘে াাংমাগতয, ফাবও
দারুড, াাংমাগতয শওাাঝথাভবম এাং এযাটলও প্রওাযদাভ শমঔও ম্মাদীভ লাভ বদম্মরূধপাগ ৃবদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ
বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম:
ও. ধাবক্ষও বঘে াাংমাগতয
ক্রাঃ দাং

বর

১.
২.
৩.
৪.

প্রেত প্রবঢগতদ
বগযর প্রবঢগতদ
বনঘাভ/ প্রন্ন/ বদন্ন
াংাত প্রবঢগতদ/ ানময প্রবঢগতদ/ াংাত ধবথাগমাঘদা/
খঝদাধবঞ্জ
নগঝাবনঘাভ/ ওাঝুথদবনঘাভ/ বঘেওমা
বদবফঢ বপাক
ওবঢা/ ঙড়া
গুে ওবঢা/ গুে ঙড়া
কল্প
বফবদ াঈধন্যা/ াঈধন্যাবওা
কল্প/ প্রন্ন াআঢযাবত ানুাত/ রূধান্তভ
ওবঢা ানুাত
গ্রন্থ/ বভগধাঝথ ধবথাগমাঘদা/ বঘেওমা ফাগমাঘদা
নভফাগী শমঔা
বভবপাঈাভ

৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.

লাভ (ঝাওা)
প্রবঢবিঢ কগরও/
দীদ কগরও/ শমঔও/
শমঔও/ বযল্পী
বযল্পী
১৫০০/১০০০/১০০০/৮০০/১০০০/৮০০/৭০০/৭০০/৭০০/৭০০/৭০০/১৫০০/৪০০০/১৫০০/৭০০/৭০০/৪০০০/৩০০০/-

৫০০/৫০০/৫০০/৫০০/১০০০/৩০০০/১০০০/৫০০/৫০০/৩০০০/২০০০/-

ঔ. বযরৄ বওগযাভগতভ ফাবও দারুড
ক্রাঃ দাং

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

বর

প্রেত প্রবঢগতদ
বনঘাভ/ প্রন্ন/ বদন্ন
ধাঞ প্রবঢবক্রা/ ফঢাফঢ
বদবফঢ বপাক
ওবঢা/ ঙড়া
গুে ওবঢা/ গুে ঙড়া
কল্প
ম্পূডথ বওগযাভ াঈধন্যা
বযরৄ াংাত/ প্রবঢগতদ/ খঝদাধবঞ্জ
বযরৄগতভ াঅাঁওা বঘে, কল্প, ওবঢা, ঙড়া, বদন্ন াআঢযাবত
নগঝাবনঘাভ/ ওাঝুথদবনঘাভ/ বঘেওমা
নভফাগী শমঔা
বভবপাঈাভ

প্রবঢবিঢ কগরও/
শমঔও/ বযল্পী
১৫০০/১০০০/-

লাভ (ঝাওা)
দীদ কগরও/ শমঔও/ বযল্পী
১০০০/৮০০/১০০০/-

৭০০/১০০০/১৫০০/৪০০০/১০০০/১০০০/৩০০০/৩০০০/-
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ক. দেফাবও াাংমাগতয শওাাঝাভবম
ক্রাঃ দাং

বর

১.
২.
৩.

প্রেত প্রবঢগতদ
বগযর প্রবঢগতদ
াংাত প্রবঢগতদ/ ানময প্রবঢগতদ/ াংাত ধবথাগমাঘদা/
খঝদাধবঞ্জ
নগঝাবনঘাভ/ ওাঝুথদবনঘাভ/ বঘেওমা
কগরডা াঅবঝথগওম/ বনঘাভ/ প্রন্ন/ বদন্ন
বদবফঢ বপাক
ওবঢা
কল্প
বফবদ াঈধন্যা
াাংমা শণগও াআাংগভবচ ানুাত/ রূধান্তভ
গ্রন্থধবথাগমাঘদা/ বঘেওমা ফাগমাঘদা
ওবঢা ানুাত
নভফাগী শমঔা
বভবপাঈাভ

৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

লাভ (ঝাওা)
প্রবঢবিঢ কগরও/
দীদ কগরও/ শমঔও/
শমঔও/ বযল্পী
বযল্পী
২০০০/১৫০০/১০০০/৮০০/৭৫০/১০০০/২০০০/-

৫০০/১৫০০/১০০০/-

১০০০/২০০০/৪০০০/১৫০০/১০০০/১০০০/৩০০০/৩০০০/-

৭৫০/১৫০০/৩০০০/১২০০/৭০০/৭০০/২০০০/২০০০/-

খ. াযাটলও
ক্রাঃ দাং

বর

১.
২.
৩.
৪.
৫.

বমনগমঝ (ধৃিা প্রবঢ)
শনাল্ডাভ (ধৃিা প্রবঢ)
াাংমা ধুস্তও-ধুবস্তওাভ ধান্টবমবধ ভঘদা (প্রবঢ নফথা)
াআাংগভবচ ধুস্তও-ধুবস্তওাভ ধান্টবমবধ ভঘদা (প্রবঢ নফথা)
ভাষ্ট্রীপাগ স্বীওৃঢ যবক্তত্ব  প্রবঢিাদ শমঔওগতভ নভফাগী
বনঘাভ/ প্রন্ন/ বদন্ন
ানুাত (প্রবঢ নফথা)
বভবপাঈাভ

৬.
৭.

লাভ (ঝাওা)
প্রবঢবিঢ কগরও/
দীদ কগরও/ শমঔও/
শমঔও/ বযল্পী
বযল্পী
১৫০০/১০০০/১৫০০/৩৫০০/৩০০০/৫০০০/৪০০০/৫০০০/-

৪০০০/২৫০০/-

৩০০০/-

২০০০/-

ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
ঢণয ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
ানুবমবধ:
াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ), াণথ বপাক।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০২৩.১১-২১১

ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১

বর:

বগযরজ্ঞ ওবফবঝ, চাদথাম, কগরডা, ধান্টুবমবধ, গ্রন্থ, প্রবযক্ষড, শবফদাভ, াওথযগধভ ম্মাদীভ লাভ বদথথাভড
প্রগে।

ূে:

ঢণয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-বএনএ/ মাাআগব্রভী-৪২৪/২০০৩/১৩৩৬, ঢাাং: ২১/০৭/২০১১

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াাংমাগতয বনল্ম াঅওথাাআগপভ ববপন্প ওাগচভ াগণ ম্পৃক্ত াঈক্ত প্রবঢিাগদভ
ওফথওঢথা-ওফথঘাভী এাং বলভাকঢ বগযরজ্ঞগতভগও বদগম্নবডথঢ লাগভ ম্মাদী বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা
ল‟ম:
ক্রবফও
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.

যগভ ঔাঢফূগলভ বভড
বগযরজ্ঞ ওবফবঝভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য তস্য প্রবঢ ম্মাদী
বগযরজ্ঞ াঈধ-ওবফবঝভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য তস্য প্রবঢ ম্মাদী
ম্পাতদা ধবভরগতভ াঈধগতষ্টাগতভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য)
ম্পাতগওভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য)
বদথালী ম্পাতগওভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য)
ম্পাতদা লগবাবকভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য)
ম্পাতদা লওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য)
প্রেত  ােজ্জাভ চন্য ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য)
শমঔও ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য)
চাদথাম শমঔা ফূমযাদওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ শমঔাভ চন্য)
চাদথাম ওবম্পাঈঝাভ ওগম্পাচওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ নফথাভ চন্য)
কগরগওভ ম্মাদী (প্রবঢ কগরডাভ চন্য)
কগরডা ওগফথভ ঢোথাগওভ ম্মাদী (প্রবঢ কগরডাভ চন্য)
ধান্টুবমবধ প্রডদওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ নফথাভ চন্য)
ধান্টুবমবধ ফূমযাদওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ নফথাভ চন্য)
গ্রগন্থভ প্রেত  ঙবভ চন্য ম্মাদী (প্রবঢ প্রেত  প্রবঢ ঙবভ চন্য)

লাভ (ঝাওা)
২,০০০/১,৫০০/৫,০০০/১,৫০০/১,৫০০/৭৫০/৫০০/৩,০০০/গথাচ্চ ৫,০০০/- থবদম্ন ৩,০০০/২,০০০/২০০/গথাচ্চ ৫০,০০০/- এাং থবদম্ন ৩০,০০০/গথাচ্চ ১০,০০০/- এাং থবদম্ন ৫,০০০/প্রবঢ নফথা ১,০০০/গথাচ্চ ৫০০/- এাং থবদম্ন ২০০/প্রেত গথাচ্চ ২,৫০০/- এাং থবদম্ন ১,৫০০/ঙবভ চন্য গথাচ্চ ৫০০/- থবদম্ন ২০০/বনল্ম এবপ্রবগযদ শওাগথভ ধবভঘামগওভ ম্মাদী ৩ ফা শফাতী (প্রবঢ
১০,০০০/ফাগভ চন্য)
াঈচ্চঢভ বনল্ম এবপ্রবগযদ শওাগথভ ধবভঘামগওভ ম্মাদী ৬ ফা শফাতী
১০,০০০/(প্রবঢ ফাগভ চন্য)
বনল্ম এবপ্রবগযদ শওাগথভ ফন্বওাভীভ ম্মাদী ৬ ফা শফাতী (প্রবঢ
২,০০০/ফাগভ চন্য)
বনল্ম এবপ্রবগযদ শওাগথভ লওাভী ফন্বওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ ফাগভ
১,৫০০/চন্য)
এবপ্রবগযদ শওাগথভ প্রবযক্ষগওভ ম্মাদী (প্রবঢ ক্লাগভ চন্য)
৭৫০/শবফদাগভভ ফূম প্রন্নওাগভভ ম্মাদী (প্রবঢ প্রগন্নভ চন্য)
২,৫০০/শবফদাভ াওথযধ াঅগমাঘগওভ ম্মাদী (প্রবঢ শবফদাগভ গথাচ্চ ৩ চদ
১,০০০/বলগগ)

০২।
াঈধগভ বডথঢ ক্রবফও দাং-৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ২২ এাং ২৩ এ বডথঢ ঔাঢফূগল বদথথাবভঢ
ম্মাদী রৄথুফাে বলভাকঢ বগযরজ্ঞগতভ চন্য প্রগবাচয লগ।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
ঢণয ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
ানুবমবধ:
াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০
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াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ), াণথ বপাক।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1485 

দওম দীয/াঅদাভ াবলদীভ তস্যগতভ
ম্মাদী
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-৬/৮৬/১৩

ঢাবভঔ: ০৮/০৮/২০১০ বরাঃ।

বর:

শতগযভ া-শভবচস্ট্রী াবনফূগল ওফথভঢ দওম দীযকগডভ (Extra-Muharrior) ধাবভেবফও ৃবদ্ধওভড।

ূে:

াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ৩২-৪০ এভ াঈদ্ধৃঢাাংয।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ প্রস্তা এাং
াবথও াস্থা বগঘদা া-শভবচস্ট্রী াবনফূগল ওফথভঢ দওম দীযকগডভ ধাবভেবফগওভ লাভ বদগম্নাক্তপাগ ৃবদ্ধগঢ
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
১। দওম াত বন (N- বন) এভ লাভ ১২/- ঝাওা শণগও ২৫/- ঝাওা ৃবদ্ধ ;
২। দওম দীযকগডভ ধাবভেবফগওভ লাভ ৭/- ঝাওা শণগও ১৫/- ঝাওা ৃবদ্ধ।
২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
e-mail: aminc@finance.gov.bd
বঘ
াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘামব ঠাওা।
ানুবমবধ:
াঈধ-বঘ
দদ-ঝযাক্ম শভবপবদাঈ (NTR)
াণথ বপাক।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ-৪ াবথযাঔা
www.mof.gov.bd
ঢাবভঔ:

দাং-০৭.১৭৪.০৩১.০০.০০.০৬.২০১১-৪
বর:

১৩ ফাখ, ১৪১৭ োব্দ
২৬ চানুাবভ, ২০১১ বরস্টাব্দ

াঅদাভ  গ্রাফ প্রবঢভক্ষা াবলদী াবথতিগভভ াআাঈবদদ তমধবঢ/ তমগদেীভ ম্মাদী ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে দাং- স্বাঃ ফাঃ (াঅদ-২) পাঢা-১/২০০৯ (াাংয)/৩২৮, ঢাবভঔ-২৬.০৯.২০১০ বরস্টাব্দ।
াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত প্রস্তাগভ শপ্রবক্ষগঢ াঅদাভ  গ্রাফ প্রবঢভক্ষা াবলদী তমধবঢ/ তমগদেীকগডভ ফাবও
ম্মাদী ৪২২.৫০ (ঘাভযঢ াাআয তযবফও ধাাঁঘ যূডয) ঝাওা শণগও াঈন্পীঢওভঢাঃ ৬৩০/- (ঙযঢ বেয) ঝাওা বদথথাভগড
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
০২। ধে চাবভভ ঢাবভঔ শণগও এ াঅগতয ওাবথওভ লগ।
দাবভদ সুমঢাদা
াঈধবঘ (প্রববথ-৪ াবথযাঔা)
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
nsultana@finance.gov.bd
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা
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শফাাাআম শওাগঝথভ ম্মাদী
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৩.২০১০-৭৩
বর:

ঢাবভঔ: ১৪/১১/২০১০ বরাঃ।

শবাকাগবাক ফন্ত্রডামগভ ড়ও  শভমধণ বপাক ওঢৃও
থ ঠাওা ফলাদকগভ ২০ ঙগভভ ধুভাঢদ পাড়া ঘাবমঢ 
২৫ ঙগভভ ধুভাঢদ ফামালী শফাঝভবাদ াধাভগডভ চন্য শফাাাআম শওাঝথ ধবভঘামদাভ বদবফগত্ত প্রগাচদী
াণথ ভাি প্রতাদ প্রগে।

ূে: শবাকাগবাক ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-শবাফ/ ধবভ-১/ াগচঝ-৩/০৮ (াাংয-১)/৪৩২,

ঢাবভঔ-২৬/০৮/২০১০

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, শবাকাগবাক ফন্ত্রডাভগভ ড়ও  চদধণ
বপাক ওঢৃথও ঠাওা ফলাদকভ শফাাাআম শওাঝথ ধবভঘামদাভ বদবফত্ত বদথালী ফযাবচগরঝ এাং ঢাাঁগতভ লগবাবকগতভ ম্মাদী
প্রতাগদভ শপ্রবভঢ প্রস্তা বদম্নবডথঢ লাগভ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা লম:
ক্রবফও দাং
(১)
১
২
৩
৪

বর
(২)

লাভ (ঝাওা)
(৩)
৫০০/২০০/২০০/১০০/-

ফযাবচগরঝ এভ ম্মাদী
শধযওাগভভ ম্মাদী
লাও ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ম্মাদী
এফ, এম, এ, এ

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
e-mail:amine@finance.gov.bd
বঘ
ড়ও  শভমধণ বপাক
শবাকাগবাক ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম
ঠাওা।
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াবঢবণ ক্তাভ ম্মাদী
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭/১৮

ঢাবভঔ:

বর:

ন্যাযদাম বটগনন্ফ ওগমগচ াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

(ও) প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রাঃফাঃ/ বট-২/ ববথ-১/২০০৬/ এদবটব (ঙাাদবণ)
ঔ) শদাাবলদী প্রথাগদভ ধে দাং-১০৪১/১৬/ বএএ ঢাাং-০৯/০৬/২০০৮।

০৮/১২/১৪১৫ াাং
২২/০৩/২০০৯ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ NDC & DSCSC এভ ধবভঘামদা ধরথগতভ শবৌণ পা বদ্ধাগন্তভ শপ্রবক্ষগঢ
২০০৯ াআাং গদভ শওাথ লগঢ রৄথুফাে ন্যাযদাম বটগনন্ফ ওগমগচভ NDC শওাগথ াঅফবন্ত্রঢ ক্তাগতভ ম্মাদী পাঢা ১,৫০০
(এও লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা লগঢ ৃবদ্ধ ওগভ ২,৫০০ (রৃাআ লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ
বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ফালুা াঅক্তাভ
লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৬০২৯১
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
২কড পদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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ভক্ত তাঢাভ ম্মাদী
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৬
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১৭/২০০৯/১৭
বর:

যস্ত্র াবলদীভ তস্যকগডভ ভক্ততাঢাগতভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধওভড প্রগে।

ূে:

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-১৯/পাঢা-৪/২০০৮ (ঙাাদবণ)

ঢাবভঔ:

০৪/১২/১৪১৫ াাং
১৮/০৩/২০০৯ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ শচএাঅাআ-৪/২০০৫-এ াঈগেবঔঢ ভক্ততাঢাভ ম্মাদী প্রবঢ ধাাঈন্ট ১৯৫ (এওযঢ
ধঘাদ্াআ) ঝাওা লগঢ ৩০০ (বঢদযঢ) ঝাওা ৃবদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
দতা াঅগদাাভা শকফ
াঈধ-বঘ (প্রববথ-১)
শনাদ: ৭১৬০২৯১
বঘ
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম
২কড পদ ওফগেক্স
শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াগচঝ ানুবপাক
াগচঝ যাঔা- ২
দাং- াফ/াব/া- ২/৩৭০১- ৩৬০৭(৫)৯৯/১৪৭

ঢাবভঔ:

১৯/০৪/২০০১ বরাঃ
০৫/০১/১৪০৭ াং

বর:

াআাঈবদদ ধবভরত শগক্রঝাবভগতভ ভওাবভ ঢলবম শণগও ১০০% শঢদ- পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত।

ূে:

স্থাদী ভওাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং- প্রগচাআ- ৩/ববথ- ১৩/৯৯/৮২, ঢাবভঔ: ২৫/০১/২০০১ াআাং

াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ শপ্রবক্ষগঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদওঝ শপ্রবভঢয াআাঈবদদ ধবভরত বঘগতভ
ভওাবভ ঢলবম শণগও ১০০% শঢদ পাঢা প্রতাগদভ প্রস্তা ম্ববমঢ াভ- াংগক্ষগধ াণথ বপাগকভ বদগম্নাক্ত ফঢাফঢ
বন্পগবযঢ ওভাভ চন্য বদগতথযক্রগফ ানুগভাথ ওভা বাগে:
ও) াণথ বপাক ফগদ ওগভ শব, শওাদ স্থাদী ভওাভ প্রবঢিাগদভ ওফথওঢথা - ওফথঘাভীগতভগও শওন্ী ভওাভ ওঢৃথও
যঢওভা ১০০ পাক শঢদ শতা স্থাদী স্বাত্তযাগদভ থাভডাভ ধবভধন্লী এওবঝ প্রস্তা।
ঔ) ঢগ বগযর বগঘদা াআাঈবদদ ধবভরগতভ বঘগতভ শঢগদভ যঢওভা ৫০ পাগকভ তগম যঢওভা ৭৫ পাক
ভওাভ লদ ওভগঢ ধাগভ। ববদফগ ওম ভওাবভ প্রবঢিাদগও াআাঈবদদ ধবভরগতভ ওভফুক্ত ওভগঢ লগ।
ক) াঈবেবঔঢ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ২০০১ শণগও ওাবথওভ ওভা শবগঢ ধাগভ।
শফাাঃ ফবলাঈিীদ ঔাদ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৮৬১২৯২৩
বঘ,
স্থাদী ভওাভ বপাক
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াগচঝ ানুবপাক
াগচঝ যাঔা- ২
দাং- াফ/াব/া- ২/৩৬০৭(৫)৯৯/২১৮

ঢাবভঔ:

২৮/০৫/২০০১ বরাঃ
১৪/০২/১৪০৮ াং

বর:

াআাঈবদদ ধবভরত শঘাভফযাদ  তস্যগতভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধভ চন্য াবঢবভক্ত াণথ ভাি প্রগে।

ূে:

স্থাদী ভওাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং- প্রগচাআ- ৩/ববথ- ২৫/৯৯/২১৪, ঢাবভঔ: ২১/০৩/২০০১ াআাং

াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্রবঢশ্রুবঢভ শপ্রবক্ষগঢ
াআাঈবদদ ধবভরত শঘাভফযাদ  তস্যগতভ ফাবও ম্মাদী পাঢা বণাক্রগফ ১,০৫০/- ঝাওা শণগও ১,৫০০/- ঝাওা
(ভওাবভ াাংগযভ ধবভফাড ৫০০/- ঝাওা) এাং ৪০০/- ঝাওা শণগও ৭০০/- ঝাওা (ভওাবভ াাংগযভ ধবভফাড ৩৫০/- )
ধুদাঃবদথথাভগডভ চন্য প্রগাচদী ৮০,৫৬,০০০/- ঝাওা এাং ৯,৬৫,৯০,৪০০/- ঝাওা শফাঝ ১০,৪৬,৪৬,৪০০/- ঝাওা
স্থাদী ভওাভ বপাগকভ াঅকাফী াণথ ঙগভভ াগচঝ প্রাক্কমগদ ান্তপুথক্ত ওভা লগগঙ।
২। াঈবেবঔঢ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ২০০১ শণগও ওাবথওভ ওভা লগ।
শফাাঃ ফবলাঈিীদ ঔাদ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৮৬১২৯২৩
বঘ,
স্থাদী ভওাভ বপাক
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াগচঝ যাঔা- ১২
দাং- াফ/াব/া- ১২/৩৭০৫- ৩৬০৫/১/২০০৩/২৩৯৫
বর:

ঢাবভঔ: ২৮/০৬/২০০৬ বরাঃ

তনাতাভ  ফলোতাভগতভ ফাবও শঢগদভ ভওাবভ াাংয ৃবদ্ধওভড প্রগে।

াঈধবুথক্ত বরগ স্থাদী ভওাভ বপাগকভ াঅঢাথীদ াআাঈবদদ ধবভরগত ওফথভঢ তনাতাভ এাং ফলোতাভগতভ
শঢগদভ ভওাবভ াাংগযভ বতযফাদ াগণথভ ধবভফাড স্থাদী ভওাভ বপাগকভ প্রস্তাগভ শপ্রবক্ষগঢ বদগম্নাক্ত যগঢথ বদম্নরূধ
ৃবদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
ক্রবফও
দাং

ধতী

বতযফাদ শঢগদ ভওাবভ
াাংগযভ াগণথভ ধবভফাড

ভওাবভ শঢগদভ াাংগয
বথথঢ াগণথভ ধবভফাড

বথথঢ াণথল ভওাবভ াাংগয শঢদ
াত প্রাধয শফাঝ াগণথভ ধবভফাড

১.

তনাতাভ

৭০০/-

৩০০/-

১০০০/-

২.

ফলোতাভ

৫০০/-

২৫০/-

৭৫০/-

যঢথামী:
১) এ শঢদ ৃবদ্ধভ াঅগতয ১মা চুমাাআ/২০০৬ লগঢ ওাবথওভ লগ।
২) শঢদ ৃবদ্ধ াত প্রগাচদী য াঅকাফী াণথ ঙগভ ফন্ত্রডামগভ ানুকূগম ভািওৃঢ াগচগঝভ ফগথয ীফাদ্ধ
ভাঔগঢ লগ, এ চন্য শওাদ াবঢবভক্ত াণথ প্রতাদ ওভা লগ দা।
াঅযীর র্কফাভ ভওাভ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬৯৭৫৩
বঢভড:
১। বঘ, স্থাদী ভওাভ বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২। বলা ফলা- বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা।
৩। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, স্থাদী ভওাভ বপাক, ৮৩/ব, শফৌঘাও ঝাাভ, ফাবমাক, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা- ৩
দাং- াফ/াব/প্রব- ৩/ম্মাদী- ৩/২০০৬/৬৩

ঢাবভঔ: ১৪/০৫/২০০৭ বরাঃ

বর:

াআাঈবদদ ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  তস্যকগডভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

াগচঝ- ১২ যাঔাভ ০৫- ০৪- ২০০৭ বরাঃ (২২- ১২- ১৪১৩ াং) ঢাবভগঔভ াফ/াব/া- ১২/৩৭০৫৩৬০৭/১/ ২০০৫/৩৪২, দাং াআাঈ,  শদাঝ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াআাঈবদদ ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  তস্যগতভ
ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধ ওভাভ াগণ চবড়ঢ াঅবণথও াংগির বরগ দীবঢকঢ ম্মবঢ াগচঝ াবথযাঔাভ বগঘয বর। চাঢী
শধ- শেম শখারডাভ ধগভ ধূথ দবচভ ানুবাী ৃবদ্ধভ স্বধগক্ষ বুবক্ত ভগগঙ। শ শপ্রবক্ষগঢ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধ ওভাভ বদ্ধান্ত
গ্রলগডভ ধভ ধভঢথী ধাাঁঘ ৎভ াঅভ পাঢা ৃবদ্ধভ প্রস্তা াঈধস্থাধদ দা ওভাভ যগঢথ স্থাদী ভওাভ বপাক ওঢৃথও শপ্রবভঢ
বদম্নবডথঢ াংগযাবথঢ প্রস্তা শফাঢাগও বডথঢ ম্মাদী পাঢা প্রতাগদ াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাগকভ ফঢাফঢ জ্ঞাধদ
ওভা লগমা।
াংগযাবথঢ প্রস্তা
ধতী
শঘাভফযাদ
তস্য

ভওাবভ াাংয
১,৩৫০/৭০০/-

াআাঈবধ াাংয

শফাঝ

প্রগাচদী ভওাবভ ভাি

১,৬৫০/-

৩,০০০/-

৭.২৭ শওাবঝ

৮০০/-

১,৫০০/-

৪৫.২৬ শওাবঝ

শতাদ শফাাঃ নারুও
লওাভী বঘ
প্রববথ- ৩
বুগ্ম- বঘ,
াগচঝ- ২ ানুবপাক
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াগচঝ ানুবপাক- ২
াগচঝ যাঔা- ১২
দাং- াফ/াব/া- ১২/৩৭০৫- ৩৭০৭/১/২০০৫/৮৪৯

ঢাবভঔ: ২৭/০১/২০০৮ বরাঃ

বর:

াআাঈবদদ ধবভরত শঘাভফযাদ  তস্যগতভ ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধওভড।

ূে:

স্থাদী ভওাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং- াআধ/ববথ- ২৫/৯৯(াাংয- ১)/১৫২৫/১, ঢাবভঔ: ২৬/১২/২০০৭ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াআাঈবদদ ধবভরত- এভ শঘাভফযাদগতভ ফাবও ম্মাদী পাঢা ১,৫০০/- ঝাওা
শণগও ৩,০০০/- ঝাওা (ভওাবভ াাংগযভ ধবভফাদ ১,৩৫০/- ঝাওা) এাং তস্যগতভ ফাবও ম্মাদী পাঢা ৭০০/- ঝাওা
শণগও ১,৫০০/- ঝাওা (ভওাবভ াাংগযভ ধবভফাড ৭০০/- ঝাওা) ৃবদ্ধভ প্রস্তাগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ
ওভা লগমা।
২. ফাবও পাঢা ৃবদ্ধভ াঈক্ত বথথঢ লাভ াঅকাফী ১মা এবপ্রম ২০০৮ লগঢ ওাবথওভ লগ।
শঔান্দওাভ এলগঢযাফুম ওীভ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৭১৬৮৭৯১
বঘ,
স্থাদী ভওাভ বপাক
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৩/২০০৬/২৩০

ঢাবভঔ: ২৭/০১/২০০৯ াআাং।

বর:

াআাঈবদদ ধবভরত বঘগতভ শঢদ পাঢা ১০০% ভওাবভ ঢলবম লগঢ প্রতাগদভ বরগ ফঢাফঢ প্রতাদ
প্রগে।

ূে:

স্থাব/াআধ/াআাঈবধ-১২/২০০০/১০০০, ঢাবভঔ: ১৮/০৮/২০০৮ াআাং

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতযথক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, স্থাদী ভওাভ বপাগকভ াঅঢাথীদ াআাঈবদদ
ধবভরত বঘগতভ শঢদ ৭৫% লগঢ ১০০% -এ এাং াঈৎ  াঅনুগঢাবরও পাঢা ৫০% লগঢ ১০০% -এ াঈন্পীঢ
ওভগডভ বরবঝ াণথ বপাক ফণথদ ওগভ। ঢগ এ শক্ষগে শঢগদভ াবযষ্ট ২৫% এাং াঈৎ  াঅনুগঢাবরও পাঢাভ
াবযষ্ট ৫০% ভওাবভ শওারাকাভ লগঢ বদথাল দা ওগভ াআাঈবদদ ধবভরগতভ াঈধভ াবধথঢ ওভ াঅগভাগধভ ক্ষফঢাভ বণাবণ
প্রগাগকভ ফাথযগফ াআাঈবদদ ধবভরগতভ বদচস্ব াঅ ৃবদ্ধ ওগভ শঔাদ শণগও বদথাল ওভা শবগঢ ধাগভ। এগক্ষগে স্থাদী
ভওাভ বপাগকভ াথীদ ঘমফাদ „Local Government Support Project (KGSP)‟ প্রওগল্পভ াঅঢা স্থাদী ধবথাগ
ম্পত াঅলভগডভ ফাথযগফ াআাঈবদদ ধবভরতফূগলভ বদচস্ব াঅ ৃবদ্ধভ প্রগাচদী যস্থা শদা শবগঢ ধাগভ। শ শপ্রবক্ষগঢ
াআাঈবদদ ধবভরত বঘগতভ শঢগদভ ১০০% এাং াঈৎ  াঅনুগঢাবরও পাঢাভ ১০০% ভওাবভ শওারাকাভ লগঢ
প্রতাগদভ সুগবাক শদাআ।
শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ
াঈধ-বঘ
শনাদ: ৭১৭০১৭৪
বঘ
স্থাদী ভওাভ, ধেী াঈন্পদ  ফা ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা
(তৃাঃ াঅাঃ চদা াঅঔঢাভী শকফ, ববদভ লওাভী বঘ)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ- ২ াবথযাঔা
www.mof.gov.bd
দাং- াফ/াব/(প্রববথ- ২)/াঅাআদ  াথযাগতয(৩)/২০০৯/৩৮২

ঢাবভঔ: ২২/০২/২০১০ বরাঃ

বর:

াঈধগচমা ধবভরত শঘাভফযাদ  পাাআ শঘাভফযাদকগডভ ফাবও ম্মাদীভ লাভ ৃবদ্ধওভড।

ূে:

স্থাব/াঈধ- ২/াঅভ- ২/২০০৯

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াঈধগচমা ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  পাাআ শঘাভফযাদ (তাবত্ব, ওঢথয  াঅবণথও
সুবথা) ববথফামা, ২০১০ এভ ৬ দাং ানুগেত বদম্নবডথঢ াঈধাগ াংগযাথগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ
ওভা লম:
ধগতভ দাফ

ম্মাদীভ লাভ

শঘাভফযাদ

১০,০০০ (তয লাচাভ ঝাওা ফাে)

পাাআ শঘাভফযাদ

৭৫,০০ (াঢ লাচাভ ধাাঁঘযঢ ঝাওা ফাে)

ফালুা াঅক্তাভ
ববদভ লওাভী বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১
বঘ,
স্থাদী ভওাভ বপাক
(তৃাঃ াঅাঃ ঢবমফা ওাবদচ দাবলতা, ববদভ লওাভী বঘ)
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদ যাঔা- ৪
দাং- ০৭.০০.০০০০.১২৯.০০.০১৬.১২- ১৮

ঢাবভঔ: ০১/০৩/২০১২ বরাঃ

বর:

াঈধগচমা ধবভরত শঘাভফযাদ  পাাআ শঘাভফযাদকগডভ ফাবও ম্মাদী পাঢা ৃবদ্ধ প্রগে।

ূে:

স্থাদী ভওাভ বপাগকভ দবণ দাং- ৪৬.০৪৬.০২২.০০.০০.০০২.২০০৯

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াঈধগচমা ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  পাাআ শঘাভফযাদকগডভ ফাবও ম্মাদী পাঢা
১০,০০০/- (তয লাচাভ)  ৭,৫০০/- (াঢ লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা লগঢ বণাক্রগফ ২০,৫০০/- (বয লাচাভ ধাাঁঘযঢ)
 ১৪,৫০০/- (গঘৌি লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা ধুদাঃবদথথাভগড বদগম্নাক্ত যগঢথ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা
লগমা:
ও) ধবভরগতভ বদচস্ব াঅ/ভাি শণগও এ যপাভ বদথাল ওভগঢ লগ। এ াত ভওাভ শণগও শওাদ াবঢবভক্ত
াণথ ভাি প্রতাদ ওভা লগ দা;
ঔ) প্রযাবদও ফন্ত্রডাম ওঢৃথও বণাবদগফ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ এ বথথঢ পাঢা ওাবথওভ লগ; এাং
ক) এ বরগ প্রঘবমঢ বাঢী ববথ/ানুিাবদওঢা বণাবণপাগ ধবভধামদ ওভগঢ লগ।
শফাাঃ লাবুভ ভলফাদ
াঈধ বঘ
শনাদ: ৯৫৬৭০৬১
বঘ,
স্থাদী ভওাভ বপাক
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা- ২
ঢাবভঔ:

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/ম্মাদী/বন-২০/৮৬/৪০

২২/২/৮৭ াআাং
৯/১১/৯৩ াাং

স্ভাভওবমবধ
বর:

স্ব-যাবঢ াংস্থা, াণথ-স্বযাবঢ াংস্থা, ববথদ্ধ াংস্থা, াণথমগ্নী াংস্থা  শওাম্পাদীভ এযাগটভ িাভা বদবন্ত্রঢ
শওাম্পাদীফূগল ঔন্টওামীদ তস্য/ টাাআগভটভ বলাগ ফগদাদীঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ বনস্ গ্রলড
প্রগে।

াঈধগভাক্ত বরগ াণথ বপাগকভ ২১/৯/৮১ ঢাবভগঔভ এফএন/ াঅভ-২/ বফ-১০/৭৬ (াাংয)-২১৫ দাং স্ভাভওবমবধ
াঅাংবযও াংগযাথদধূও
থ ভওাভ ত লাআা এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, স্ব-যাবঢ াংস্থা, াথথ-স্বযাবঢ াংস্থা,
ববথদ্ধ াংস্থা, াণথমগ্নী াংস্থা এাং শওাম্পাদী এযাগটভ িাভা বদবন্ত্রঢ শওাম্পাদীফূগল শব ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী
(ঘুবক্তবপবত্তও বদবুক্ত ওফথঘাভীল) ঔন্টওামীদ তস্য/ টাাআগভটভ বলাগ ভওাভ ওঢৃথও ফগদাদীঢ ঢাাঁলাভ, প্রঘবমঢ
যঢথাগধগক্ষ, এও াঅবণথও ৎগভ ঝাওা ৩,৬০০/- (বঢদ লাচাভ ঙযঢ) বনস্ বলাগ গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ।
শও, এফ, ওবভফ
ববদভ লওাভী বঘ
দাং-াফ(াব)/প্রব-২/ম্মাদী/বন-২০/৮৬/৪০(২০০০)

ঢাবভঔ:

২২/২/৮৭ াআাং
৯/১১/৯৩ াাং

াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ ানুবমবধ শপ্রভড ওভা লাআম:
শও, এফ, ওবভফ
ববদভ লওাভী বঘ
ন্ঝদ:
১। ফাদদী ভাষ্ট্রধবঢ ফগলাতগভ এওান্ত বঘ, ে পদ, ঠাওা।
২। প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ।
৩। াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৪। ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৫। াঈধগতষ্টা ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৬। প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৭। াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ।
৮। বঘ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক।
৯। ফলা বলা বদভীক্ষও (গাফবভও), শগুদাবকঘা, ঠাওা।
১০। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, ঠাওা।
১১। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ
১২। ওম বপাকী ওবফযদাভ।
১৩। ফলা বলা বদভীক্ষও (গভমগ), ঘট্টগ্রাফ।
১৪। ফলা বলা বদভীক্ষও (বধ, বঝএন্টবঝ), ঠাওা।
১৫। ফলা বলা বদভীক্ষও (াওথ এণ্ড াধতা), ঠাওা।
১৬। ওম ফন্ত্রামগভ ঘীন এওাাঈন্ঝ াবনাভ।
১৭। ওম শচমা প্রযাও।
১৮। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনভ।
১৯। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ।
২০। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
২১। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২২। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা- ২।
ঢাবভঔ:

দাং- াফ/(াব)/প্রব- ২/ম্মাদী/বন- ২১/৮৮/১৩১(১০০০)

৩১- ১০- ৮৮ াআাং
১৬- ৬- ৯৫ াাং

স্পষ্টীওভড াঅগতয
বর:

স্ব- যাবঢ াংস্থা, াথথ- স্ব- যাবঢ াংস্থা, ববথদ্ধ াংস্থা, াণথমগ্নী াংস্থা  শওাম্পাবদ এযাগটভ িাভা বদবন্ত্রঢ
শওাম্পাবদফূগল ঔন্টওামীদ তস্য/ টাাআগভটভ বলাগ ফগদাদীঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ বনস্ গ্রলড
প্রাংগক।

াঈধগভাক্ত বরগ াণথ বপাগকভ ৯- ১১- ৯৩াাং/২২- ২- ৮৭াআাং ঢাবভগঔভ াফ/ (াব)/ প্রব- ২/ ম্মাদী/ বন- ২০/
৮৬/ ৪০ াংঔযও স্ভাভওবমবধভ প্রবঢ াংবিষ্ট ওগমভ তৃবষ্ট াঅওরথডধূও
থ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব
াঈক্ত স্ভাভওবমবধগঢ াঈগেঔ ওভা লাআাগঙ শব স্ব- যাবঢ াংস্থা, াথথ- স্ব- যাবঢ াংস্থা, ববথদ্ধ াংস্থা, াণথমগ্নী াংস্থা এাং
শওাম্পাবদ এযাগটভ িাভা বদবন্ত্রঢ শওাম্পাবদফূগল শব ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী (ঘুবক্তবপবত্তও বদবু ক্ত ওফথঘাভীল)
ঔন্টওামীদ তস্য/ টাাআগভটভ বলাগ ভওাভ ওঢৃথও ফগদাদীঢ ঢাাঁলাভা প্রঘবমঢ যঢথাগধগক্ষ, এও াঅবণথও ৎগভ
৩৬০০ ঝাওা (বঢদ লাচাভ ঙযঢ) বনস্ বলাগ গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ। এক্ষগড ২বঝ প্রশ্ন াঈত্থাবধঢ লাআাগঙ শব:
১) প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য প্রগঢযও ভওাবভ তস্য ওঢ ঝাওা বনস্ বলাগ গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ, এাং
২) বববদ/বাাঁলাভা এওাবথও াংস্থাভ ঔন্টওামীদ তস্য/ধবভঘামও বলাগ ফগদাদীঢ লাআাগঙদ বঢবদ/ঢালাভা ৎগভ
গথাচ্চ ওঢ ঝাওা গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ।
এাআ প্রাংগক াঈধগভাক্ত স্ভাভগও ২বঝ বর মক্ষডী, বণা:
১) প্রঘবমঢ যঢথ াগধগক্ষ,
২) এও াঅবণথও ৎগভ ৩৬০০.০০ ঝাওা বনস্ বলাগ গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ।
যাঔযা:
১) প্রঘবমঢ যঢথ াগধগক্ষ বমগঢ বগযরপাগ ুছাদ লাআাগঙ শব াংস্থা গুবমভ বদচস্ব াঅাআদ/ াথযাগতয/ ববথ/
াঅবঝথগওম া শফগফাগভন্টাফ াআঢযাবতগঢ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য বনগভ লাভ বদথথাভড ওবভা শতা
াঅগঙ। শাআ শফাঢাগও শওাদ াংস্থা ২০০.০০ ঝাওা, শওাদ াংস্থা ২৫০.০০ ঝাওা শওাদ াংস্থা ৩০০.০০ ঝাওা
াআঢযাবত লাগভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য বনস্ বতা ণাগও। ওাগচাআ পা শবাকতাদওাভী তস্যকড াঈক্ত লাভ
শফাঢাগও (বাাঁলাভ চন্য বালা প্রগবাচয) বনস্ ধাাআগদ।
২) এওচদ ফগদাদীঢ ভওাবভ তস্য/ ধবভঘামও এাং কৃলীঢ বনগভ ধবভফাড এও াণথ ঙগভ গথাচ্চ ৩৬০০.০০
ঝাওাভ শযী লাআগ দা, এফদবও ববত বঢবদ এওাবথও াংস্থাভ তস্য/ ধবভঘামও বলাগ ওাচ ওগভদ। াণথাৎ
শওাদ াস্থাগঢাআ এওচদ ফগদাদীঢ ভওাবভ তস্য/ ধবভঘামও এও াঅবণথও ৎগভ ৩৬০০.০০ ঝাওাভ শযী
বনস্ ধাাআগদ দা।
শফাাঃ বভাচুম াআমাফ
বাঃ লওাবভ বঘ (প্রববথ- ২)।

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1506 

ফলাখথ পাঢা

াণথ বপাগকভ াআ-ুও | াথযা-১০

 1507 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ  ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক প্রববথ াআাঈাং
যাঔা-২

স্ভাভও
দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/২৫২

ঢাবভঔ: ১৩-৭-৮২াআাং

নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/দঢুদ শঢদ শেগমভ াঅঢাপুক্ত ওম শফাবভও ভওাবভ, স্বাত্তযাবঢ  াঅথাস্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ ওফথঘাভীকডগও বদম্নবডথঢ লাগভ ১-৬-৮২ ঢাবভঔ লাআগঢ ফলাখথ পাঢা প্রতাগদভ ফঞ্জুভী জ্ঞাধদ ওভা
লাআম:
(ও) নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/নুঢদ শঢদ শেগমভ
ফূম শঢগদভ যঢওভা ফাবও ৩০/- ঝাওা লাগভ।
াঅঢাপুক্ত শব ওম ওফথঘাভীভ ফূম শঢদ ফাবও
১০০০ (এও লাচাভ) ঝাওা ধবথন্ত।
(ঔ) নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/নুঢদ শঢদ শেগমভ ফূম শঢগদভ যঢওভা ফাবও ২০/- ঝাওা লাগভ
াঅঢাপুক্ত শব ওম ওফথঘাভীভ ফূম শঢদ ফাবও নুযদধগক্ষ ফাবও ৩০০/- (বঢদযঢ) ঝাওা  াউগর্ধ্থ
১০০০ (এও লাচাভ) ঝাওাভ াউগর্ধ্থ।
৪০০/- (ঘাভযঢ) ঝাওা।
০২। ওফথঘাভীভা শঢদ বলীদ ঙুবঝ যঢীঢ াবচথঢ ঙুবঝগঢ া াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ এাআ াঅগতগযভ
সুবথা ঙুবঝ-ধূথওামীদ শযর প্রাধয ফূম শঢগদভ াঈধভ ধাাআগদ।
শফাাঃ াাইরৃভ ভলফাদ
াঈধবঘ
দাং-াণথ ফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/২৫২

ঢাবভঔ: ১৩-৭-৮২াআাং

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ ওাবথক্রগফভ চন্য -------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ লাআম।
শও, এফ, ওবভফ
যাঔা প্রথাদ
ন্ঝদ:
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাগদভ বপ্রবন্ফধাম ষ্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, েপদ, ঠাওা।
৩। াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃগন্দভ এওান্ত বঘৃন্দ।
৪। ওম াঅঞ্চবমও াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃন্দ।
৫। ওম ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘৃন্দ।
৬। ওম ফন্ত্রডাম/বপাকফূল।
৭। ওম তিভ/ধবভতিগভভ প্রথাদকড।
৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ।
৯। ওম শটধুবঝ ওবফযদাভ।
১০। ওম ফলর্কফা প্রযাও।
১১। ওম শচমা শরচাবভ াবনাভ।
১২। াণথ াঈধগতষ্টা/াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টা/লওাভী াণথ াঈধগতষ্টাল াণথ বপাগকভ ওম াবনাভৃন্দ।
১৩। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
১৪। ফলা-বলাভক্ষও (গাফবভও), াাংমাতয, ঠাওা।
১৫। ফলা-বলাভক্ষও শভমগ, ঘট্টগ্রাফ।
১৬। ফলা-বলাভক্ষও (াফবভও), াাংমাতয, ঠাওা।
১৭। ফলা-বলাভক্ষও (াওথ এন্ট াধতা), াাংমাতয, ঠাওা।
১৮। াবঢবভক্ত ফলা-বলাভক্ষও (ধভভাষ্ট্র বরও), াাংমাতয, ঠাওা।
১৯। ফলা-বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), াাংমাতয, ঠাওা।
২০। ওম স্বাত্তযাবঢ/ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ/ওভগধাগভযফূগলভ প্রথাদকড।
২১। ওম চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ  ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
প্রবথাদ যাঔা-২।
স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/৪১৬

ঢাবভঔ, ১৪াআ বটগম্বভ, ১৯৮২।

বদম্ন স্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লাআা এাআ ফগফথ চাদাাআগঢগঙদ শব, ওফথভঢ ওফথঘাভীগতভ ন্যা ওম প্রওাভ াফবভও 
শাফবভও শধদযদ শপাকীকড াণথাৎ, াথথওযগলঢু শধদযদগপাকী (Superannuation Pensioner), াভ শধদযদগপাকী
(Retiring Pensioners), াফণথ শধদযদগপাকী (Invalid Pensioner), ক্ষবঢধূভড শধদযদগপাকী (Compensation
Pensioner), ধাবভাবভও শধদযদগপাকী (Family Pensioner), াবলঢয বরও শধদযদগপাকী (Literary Pensioner),
এাং াক্ষফ শধদযদগপাকী (Disability Pensioner) বদম্ন বডথঢ লাগভ ১-৬-১৯৮২ াআাং ঢাবভঔ লাআগঢ ফলাখথ পাঢা প্রাি
লাআগদ:(ও)
(ঔ)

শধদযদগপাকী বালাগতভ ফাবও দীঝ শধদযদ াদূর্ধ্থ ৫০০
ঝাওা।
শধদযদগপাকী বালাগতভ ফাবও দীঝ শধদযদ াদূর্ধ্থ ৫০০
ঝাওাভ াউগর্ধ্থ।

...

ফাবও দীঝ শধদগদভ ৩০% লাগভ।

...

ফাবও দীঝ শধদগদভ ২০% লাগভ
ঢগ দূযদঢফ ১৫০ ঝাওা।

২। াভপ্রাি ওফথঘাভী ঘুবক্তবপবত্তও বদগাকওাগম ১৯-৯-১৯৮২ ঢাবভগঔভ াণথফ/ প্রব-২/ পাঢা-৮/ ৮২/ ৩২৯ দাং
স্ভাভগও প্রাধয ফলাখথ পাঢা বওাংা াে াঅগতগয প্রাধয ফলাখথ পাঢা, শব শওাদ এওবঝ ধাাআগদ।
শফাাঃ াাইরৃভ ভলফাদ
াঈধ-বঘ।
১৪-১২-৮২
স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/৪১৬(১০০০)

ঢাবভঔ, ১৪াআ বটগম্বভ, ১৯৮২ াআাং।

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢথাগণ  বণাবণ ওাবথযক্রগফভ চন্য শপ্রবভঢ লাআম।
ন্ঝদ:
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাও-এভ বপ্রবন্ফধাম ষ্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, েপদ, ঠাওা।
৩। াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃগন্দভ এওান্ত বঘৃন্দ।
৪। ওম াঅঞ্চবমও াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃন্দ।
৫। ওম ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘৃন্দ।
৬। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল।
৭। তিভ/ধবভতিগভভ প্রথাদকড।
৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ।
৯। ওম শটধুবঝ ওবফযদাভ।
১০। ওম ফলর্কফা প্রযাও।
১১। ওম শচমা শরচাবভ াবনাভ।
১২। াণথ াঈধগতষ্টা/ াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টা/ লওাভী াণথ াঈধগতষ্টাল াণথ বপাগকভ ওম াবনাভৃন্দ।
১৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
১৪। ফলা বলাভক্ষও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা।
১৫। ফলা বলাভক্ষও, শভমগ, ঘট্টগ্রাফ।
১৬। ফলা বলাভক্ষও (াফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা।
১৭। ফলা বলাভক্ষও (াওথ এণ্ড াধতা), াাংমাগতয, ঠাওা।
১৮। াবঢবভক্ত ফলা বলাভক্ষও (ধভভাষ্ট্র বরও), াাংমাগতয, ঠাওা।
১৯। ফলা বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ) াাংমাগতয, ঠাওা।
২০। ওম স্বাত্তযাবঢ/ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ/ ওগধথাগভযদফূগলভ প্রথাদকড।
২১। ওম চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড।
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Government of the people‟s republic of bangladesh
Ministry of finance
Finance division
Regulation– II
Memo No.MF/RII/Allow-57/83-698

Dated: 21.8.1983

A question has been raised whether the dearness allowance sanctioned in this Division Memo Noাণথ/ প্রব-২/ পাঢা-৮/৮২/৪১৬ Dt. 14.12.82 shall be admissible to the Provisional Pension holders.
It is clarified that the dearness allowance at the rates mentioned in this Division Memo Dt.
14.12.82 cited above shall also be admissible to the Provisional Pension holders with effect from
1.6.82.

K.M. Karim
Section Officer.
Finance Division.
To
i) Accountant General (Civil),
Bangladesh, Dhaka
ii) District Account Officer,
Dhaka
iii) All other District Accounts Officers/ T.O.S/ S.T.O.S.
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ যাঔা-২
স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-১/৮৪/১০২

ঢাবভঔ: ২১শয শফ, ১৯৮৪াআাং

াণথ বপাক ওঢৃথও ১৩-৭-৮২ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ স্ভাভও দম্বভ াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/২৫২ াংগযাথদধূথও
ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, দঢুদ চাঢী শঢদ শেগম/দঢুদ শেগমভ াঅঢাপুক্ত ওম শাফবভও ভওাবভ
স্বাত্তযাবঢ,াঅথা-স্বাাত্তযাবঢ াংস্থা  চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ ওফথঘাভীকড বদগম্ম বডথঢ
লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রাি লাআগদ:
(ও)

(ঔ)

নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/নুঢদ শঢদ শেগমভ
াঅঢাপুক্ত শব ওম ওফথঘাভীভ ফূম শঢদ ফাবও
১০০০ (এও লাচাভ ঝাওা ধবথন্ত)।
নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/নুঢদ শঢদ শেগমভ
াঅঢাপুক্ত শব ওম ওফথঘাভীভ ফূম শঢদ ফাবও
১০০০ (এও লাচাভ) ঝাওাভ াউগর্ধ্থ।

ফূম শঢগদভ যঢওভা ফাবও ৬০/- ঝাওা লাগভ।

ফূম শঢগদভ যঢওভা ফাবও ৪০/- ঝাওা লাগভ
নুযদধগক্ষ ফাবও ৬০০/- (ঙযঢ) ঝাওা  াউগর্ধ্থ
১০০০/- (এওলাচাভ) ঝাওা।

২। এ দঢুদ লাভ ১-৬-৮৪ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভী লাআগ।
৩। শঢদবলীদ ঙুবঝ যঢীঢ ওফথঘাভকড াবচথঢ ঙুবঝগঢ া াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ এাআ াঅগতগযভ
সুবথা ঙুবঝ-ধূথওামীদ শযর প্রাধয ফূম শঢগদভ াঈধভ ধাাআগদ।
৪। ঘুবক্তবপবত্তগঢ বদগাবচঢ শব ফস্ত ওফথঘাভীভ শঢদ দঢুদ চাঢী শঢদ শেম/দঢুদ শেগম বদথথাভড ওভা লাআাগঙ
শধদযগদভ াঈধভ ফলাখথ পাঢা দা মাআগম ঢালাভা াে স্ভাভও ানুবাী প্রঘবমঢ বদফ ফগঢ ফলাখথ পাঢা ধাাআগদ।
এ, এ তত্ত
াঈধবঘ
স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-১/৮৪/১০২

ঢাবভঔ: ২১শয শফ, ১৯৮৪াআাং

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ ওাবথক্রগফভ চন্য -------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ লাআম।
শফাাঃ াঅরৃম াত্তাভ
যাঔা প্রথাদ
ন্ঝদ:
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাগদভ বপ্রবন্ফধাম ষ্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, েপদ, ঠাওা।
৩। াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃগন্দভ এওান্ত বঘৃন্দ।
৪। ওম াঅঞ্চবমও াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃন্দ।
৫। ওম ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘৃন্দ।
৬। ওম তিভ/ধবভতিগভভ প্রথাদকড।
৭। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল।
৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ।
৯। ওম শটধুবঝ ওবফযদাভ।
১০। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ।
১১। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
১২। াণথ াঈধগতষ্টাল াণথ বপাগকভ ওম াবনাভৃন্দ।
১৩। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
১৪। ফলা-বলাভক্ষও (গাফবভও), াাংমাতয, ঠাওা।
১৫। ফলা-বলাভক্ষও শভমগ, ঘট্টগ্রাফ।
১৬। ফলা-বদন্ত্রও, প্রবঢভক্ষা াণথ, াাংমাতয, ঠাওা।
১৭। ফলা-বলাভক্ষও (াওথ এন্ট াধতা), াাংমাতয, ঠাওা।
১৮। াবঢবভক্ত ফলা-বলাভক্ষও (ধভভাষ্ট্র বরও), াাংমাতয, ঠাওা।
১৯। ফলা-বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), াাংমাতয, ঠাওা।
২০। াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভৃন্দ।
২১। ওম স্বাত্তযাবঢ/ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ/ওভগধাগভযফূগলভ প্রথাদকড।
২২। ওম চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রবথাদ যাঔা-২
স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/ফপা-১/৮৪/১২৮

ঢাবভঔ: ২৩-৭-১৯৮৪াআাং

াণথ বপাক ওঢৃথও ১৪-১২-৮২ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ স্ভাভও দম্বভ াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/৪১৬ াংগযাথদধূথও
ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, ওফথভঢ ওফথঘাভীগতভ ন্যা ওম াফবভও  শাফবভও শধদযদ শপাকীকড াণথাৎ
াথথওযগলঢু শধদযদগপাকী (Superannuation Pension‟rs) াভ শধদযদগপাকী (Retiring Pensioners) াফণথ
শধদযগপাকী (Invalid Pensioners), াভ শধদযদগপাকী (Compensation Pensioners), ধাবভাবভও শধদযদগপাকী
(Family Pensioners), াবলঢয বরও (Litorary Pensioners), এাং াক্ষফ শধদযদগপাকী (Disability
Pensioners), বদম্নবডথঢ লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রাি লাআগদ:
(ও)
(ঔ)

শধদযদগপাকী বালাগতভ ফাবও দীঝ শধদযদ াদূর্ধ্থ
৫০০ (ধাাঁঘযঢ) ঝাওা।
শধদযদগপাকী বালাগতভ ফাবও দীঝ শধদযদ াদূর্ধ্থ
৫০০ (ধাাঁঘযঢ) ঝাওাভ াউগর্ধ্থ।

ফাবও দীঝ শধদযগদভ ৬০% (রাঝ) লাগভ।
ফাবও দীঝ শধদযগদভ ৪০% (ঘবেয) লাগভ ঢগ
দূযদঢফ ৩০০ (বঢদযঢ) ঝাওা।

২। এ দূঢদ লাভ ১-৭-৮৪ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভী লাআগ।
এফ, এ লও
াঈধবঘ
স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/ফপা-১/৮৪/১২৮(১০০০)

ঢাবভঔ: ২৩-৭-১৯৮৪াআাং

াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ শপ্রভড ওভা লাআম --------------------------------------।
এফ, এ ভবলফ বফা
যাঔা প্রথাদ
ন্ঝদ:
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাগদভ বপ্রবন্ফধাম ষ্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা।
২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, েপদ, ঠাওা।
৩। াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃগন্দভ এওান্ত বঘৃন্দ।
৪। ওম াঅঞ্চবমও াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃন্দ।
৫। ওম ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘৃন্দ।
৬। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক/ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা -ওফথঘাভীগও াবলঢওভড এাং স্ব-স্ব াথীদস্থ
তিভ/ধবভতিভ এাং স্বাত্তযাবঢ/ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ/ওগধথাগভযদফূগল প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ ানুবমবধ
শপ্রভগডভ চন্য ফন্ত্রডাম/ বপাকগও ানুগভাথ ওভা ল‟ম।
৭। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
৮। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৯। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, ঠাওা।
১০। ফলা-বলাভক্ষও (গাফবভও), ঠাওা।
১১। ফলা-ধবভঘামও (ধূঢথ), াাংমাগতয, ঠাওা।
১২। ফলা-বলাভক্ষও, ওফাবযাম াবটঝ, াাংমাগতয, ঠাওা।
১৩। ফলা-ধবভঘামও, শমাওাম এ শভবপবদাঈ াবটঝ, াাংমাগতয ঠাওা।
১৪। ফলা-বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী), ঠাওা।
১৫। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব, ঘট্টগ্রাফ।
১৬। াবঢবভক্ত ফলা-বলাভক্ষও (ধভভাষ্ট্র বরও), ঠাওা।
১৭। ওম চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড।
১৮। াাংমাগতয াভপ্রাি ভওাবভ ওমযাড বফবঢ াগটথ ওফগেক্স, যালাাক এবপবদাঈ, ঠাওা।
১৯। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা (াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টাল)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  ধবভতযথদ ানুবপাক
াস্তাদ যাঔা-১

াবন স্ভাভও
দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/ববথ-৮(ফাঃপাঢা)/২০০৩/১২৫(১০০০)
বর:

ঢাবভঔ:

১৯/০৭/২০০৩ বরাঃ
০৪/০৪/১৪১০ াাঃ

ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাাত্ত যাাংও  াণথ মগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওম ধবথাগভ
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও এাং াফবভও াবলদীভ ওম তস্যগতভগও ফলাখথপাঢা প্রতাদ।

াঅবতষ্ট লাআা চাদাগদা বাাআগঢগঙ শব, ভওাভ ান্তঢথীওামীদ যস্থা বলাগ, ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ
াংস্থা/ ভাষ্ট্রাাত্ত যাাংও  াণথ মগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওম ধবথাগভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও এাং াফবভও াবলদীভ
ওম তস্যগতভগও ঢাাঁলাগতভ ফূম শঢগদভ যঢওভা ১০ (তয) পাক লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ।
২। ওফথভঢ ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে এাআ ফলাখথ পাঢাভ ধবভফাড দূযদধগক্ষ ফাবও ২০০ (রৃাআযঢ) ঝাওা লাআগ।
৩। শব ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী াবচথঢ ঙুবঝ া াভ প্রস্তবঢ ঙুবঝগঢ ভবলাগঙদ, ঢাাঁলাভা াবচথঢ ঙুবঝ া াভ প্রস্তবঢ
ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ াঈধবুথক্ত ফলাখথ পাঢা, ঙুবঝ ধূথওামীদ শযর প্রাধয ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈধবুথক্ত লাগভ
ধাাআগদ। শঢদ বলীদ ঙুবঝগঢ ওফথভঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ফলাখথ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা। াফবও ভঔাস্তওামীদ
ফগ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী াফবও ভঔাগস্তভ াযবলঢ ধূথ ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ প্রাধয ফলাখথ পাঢাভ াগথথও ,
ফলাখথ পাঢা বলাগ প্রাধয লাআগদ।
৪। ওম শধদযদগপাকীকড ঢাাঁলাগতভ দীঝ শধদযদ এভ াঈধভ ১০% লাগভ াঈধবুথক্ত ফলাখথ পাঢা প্রাধয লাআগদ।
৫। ঘুবক্তবপবত্তও বদগাবচঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ঘুবক্তবপবত্তও বদগাবচঢ ধগতভ বদথথাবভঢ ফূম শঢগদভ ১০% লাগভ
ফলাখথ পাঢা প্রাধয লাআগদ। ঢগ যঢথ এাআ শব, ঢাাঁলাভা ল শধদযদগপাকী বলাগ াণা ঘুবক্তবপবত্তও ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী
বলগগ এাআ ফলাখথপাঢা প্রাধয লাআগদ-াঈপ শক্ষে লাআগঢ দগল।
৬। শব ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী বগতগয ওফথভঢ (Posted) ভবলাগঙদ, ঢাাঁলাগতভ শক্ষগে এাআ াঅগতয প্রগবাচয লাআগ দা।
৭। এাআ াঅগতয ১মা চুমাাআ, ২০০৩ াআাং ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআগ।
ওাবদচ নাগঢফা
াঈধ-বঘ (াস্তাদ)
বঢভড:
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা।
৩। বঘ, ভাষ্টধবঢভ ওাবথাম, ঠাওা।
৪। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ-----------------------------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপক)
ঢাাঁগতভ াঅঢাপুক্ত ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ বলা যাঔফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগড চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
৫। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ১৮৯ যলীত দত দচরুম াআমাফ স্ভভডী, ঠাওা।
৬। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা।
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ, এ, বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ
াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
৮। বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য
ানুগভাথ ওভা লম।
৯। বপাকী ওবফযদাভ, -----------------------------------------বপাক। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম তিগভ াআলাভ ানুবমবধ
শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
১০। শচমা প্রযাও ----------------------------শচমা (ওম শচমা)
ঢাাঁলাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।
১১। ণাদা বদথালী াবনাভ ------------------------------------ (ওম ণাদা)।
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১২। যস্থাধদা ধবভঘামও-------------------------- ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ।
১৩। শঘাভফযাদ/ যস্থাধদা ধবভঘামও-------------- (ওম স্ব-যাবঢ/ ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাভ এভ প্রথাদকড)।
১৪। ফলা ধবভঘামও, াাংমাগতয ভাাআগনম, ঠাওা।
১৫। ফলা-ধুবময ধবভতযথও, তভ তিভ, ঠাওা।
১৬। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ।
১৭। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ), ভাচযালী।
১৮। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা।
১৯। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
২০। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব পদ, ঘট্টগ্রাফ।
২১। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
২২। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  তূভামাধডী, ঠাওা।
২৩। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ------------------------------------------------------ (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
২৪। শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা ------------------------------------------------------- (ওম শচমা)।
২৫। ণাদা বলাভক্ষড ওফথওঢথা -------------------------------------------------------- (ওম ণাদা)।
২৬। াস্তাদ যাঔা, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
২৭। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা।
২৮। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফূদ্রডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। (ধভঢথী শকগচগঝ প্রওাগযভ চন্য)
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ ানুবপাক
াস্তাদ াবথযাঔা-৪
দাং-াফ/াব(াস্ত-৪)/ববথ-২২(ফাঃপাঢা)/২০০৮/১০৯(১০০০)
বর:

ঢাবভঔ:

১৭ াঅরাঢ়, ১৪১৫
০১ চুমাাআ, ২০০৮

ভওাবভ/ াঅথাভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওম ওফথওঢথা 
ওফথঘাভীগও ১মা চুমাাআ, ২০০৮ ঢাবভঔ শণগও ২০% লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রতাদ।

াঅবতষ্ট লগ চাদাগদা বাগে শব, ভওাভ ান্তঢথীওামীদ যস্থা বলাগ ০১/০৭/২০০৮ ঢাবভঔ শণগও ২০ (বয)
যঢাাংয লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙদ। এ ফলাখথ পাঢাভ সুবথা বদম্নবডথঢ শক্ষগে ওাবথওভ লগ:ও) ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী
এাং াফবভও াবলদীভ ওম তস্য;
ঔ) াবচথঢ ঙুবঝ া াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ ণাওা ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকড। াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ ণাওা ওফথওঢথা 
ওফথঘাভীকড ঙুবঝ ধূও
থ ামীদ শযর প্রাধয ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈধবভাঈক্ত লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রাধয লগদ;
ক) াফবও ভঔাস্তওৃঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড াফবও ভঔাগস্তভ ঢাবভগঔভ াযবলঢ ধূগথভ ফূম শঢগদভ
বপবত্তগঢ বদথথাবভঢ ফলাখথ পাঢাভ ৫০% (াগথথও) প্রাধয লগদ;
খ) ভওাভ লগঢ শধদযদ গ্রলডওাভী শধদযগদভ বতযফাদ াাংগযভ ানুধাগঢ ফলাখথ পাঢা প্রাধয লগদ;
গ) এফবধ পুক্ত শভওাবভ েুম, ওগমচ, ফাদ্রাা  শভবচষ্টাটথ প্রাণবফও বতযামগভ বযক্ষওকড এ ফলাখথ পাঢা
প্রাধয লগদ;
ঘ) চাঢী শঢদগেগমভ াঅঢা ঘুবক্তবপবত্তও বদগাবচঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে ঘু বক্তবপবত্তও বদগাবচঢ
ধগত বদথথাবভঢ ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ এ সুবথা প্রগবাচয লগ। ঢগ যঢথ ণাগও শব, বঢবদ শধদযদগপাকী লগম
দীঝ শধদযগদভ বপবত্তগঢ াণা ঘুবক্তবপবত্তও বদগাবচঢ ধগতভ ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ শব শওাদ এও শক্ষগে এ
ফলাখথ পাঢাভ সুবথা প্রাধয লগদ।
২। ও) শঢদ বলীদ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড এ সুবথা প্রাধয লগদ দা;
ঔ) শব ওম াভ গ্রলডওাভী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ঢাগতভ গ্র শধদযগদভ ১০০% (এওযঢ পাক) াণথাৎ ম্পূডথ
াাংয ফধথড ওগভ এওওামীদ াঅনুগঢাবরও াঈগত্তামদ ওগভগঙদ ঢাগতভ শক্ষগে এ সুবথা প্রগবাচয লগ দা।
৩। ভাচস্ব াগচঝ লগঢ প্রতত্ত ানুতাগদ ধবভঘাবমঢ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ প্রবঢিাদ যঢীঢ ান্যান্য স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/
ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভগও ২০ (বয) যঢাাংয লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রতাদ াত
প্রগাচদী য াংবিষ্ট স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ বদচস্ব াগচঝ লগঢ বফঝাগদা
লগ।
াগদ্ধথন্দু শযঔভ ভা
াঈধ- বঘ
বঢভড:
১) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা।
২) ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম. ঠাওা।
৩) ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, ঠাওা।
৪) ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা।
৫) বঘ/ পাভপ্রাি বঘ-----------------------------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপক)
ঢাগতভ াঅঢাপুক্ত ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ বলা যাঔফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগড চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।
৬) কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা।
৭) ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ, এ, বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা।
৮) বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা।
ঢাভ াথীদস্ত াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।
৯) বপাকী ওবফযদাভ---------------------------------------বপাক।
ঢাভ াথীদস্ত াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।
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১০) শচমা প্রযাও ----------------------------শচমা (ওম শচমা)
ঢাভ াথীদস্ত াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগদভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।
১১) াঈধগচমা বদালী াবনাভ--------------------------- (ওম াঈধগচমা)।
১২) যস্থাধদা ধবভঘামও--------------------------ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ।
১৩) শঘাভফযাদ/ যস্থাধদা ধবভঘামও-------------- (ওম স্ব-যাবঢ/ ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাভ এভ প্রথাদকড)।
১৪) ফলা ধবভঘামও, াাংমাগতয ভাাআগনম, ঠাওা।
১৫) ফলা-ধুবময ধবভতযথও, তভ তিভ, ঠাওা।
১৬) াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ, ঘরগ্রাফ।
১৭) াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ) ভাচযালী।
১৮) ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষও, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা।
১৯) ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
২০) ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব াঅভ, ব, পদ, ঘরগ্রাফ।
২১) ধবভঘামও স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা।
২২) ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা।
২৩) প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা-------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)।
২৪) শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা---------------------------- (ওম শচমা)।
২৫) াঈধগচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা ----------------------- (ওম াঈধগচমা)।
২৬) াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা।
২৭) াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রাডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা (ধভঢথী শকগচঝ প্রওাগযভ চন্যা)
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
IMPLEMENTATION WING
SECTION-III
Office Memorandum
No.MF-FD(Imp)-3-0(G)-1-85-204,

dated 9-12-1985

Subject: Over Time Allowances for Drivers.
A question has been raised as to whether the Drivers shall get their Over Time Allowance from 16-1985 on the basis of their basic pay in the Modified New Scales of Pay of 1985 or On the basis of
their basic pay as on 31-5-1985 in the New National Scales of Pay of 1977.
After due consideration, the Govt. have been pleased to Clarify that with effect from 1-6-1985, the
Over Time Allowance of the Drivers shall be calculated On the basis of their pay in the relevant
Modified New Scale of Pay of 1985 and paid accordingly subject to, the Conditions laid down by the
Ministry of Establishment in this respect.

H. R. Datta
Deputy Secretary.
Distribution:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

CMLA‟s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka.
President‟s Secretariat, Personal Division, Dhaka.
President‟s Secretariat, Public Division, Dhaka.
Prime Minister‟s Secretariat, Dhaka.
All Ministries/ Divisions with the request to endorse it‟s copies to the Offices under their
Administrative Control.
Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka.
Controller General, Defence Finance (M. A. G), Bangladesh, Dhaka with the request to endorse
it‟s copies to the Offices under their control.
Accountant General (Civil), Bangladesh Dhaka with the request to end or seit‟s
copies to all District Accounts Offices and Up-Zila Accounts Offices.
Accountant General (Works & W APADA), Bangladesh, Dhaka.
Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka.
Director, Railway Audit, C·R·B· Chittagong.
Director General, Local & Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka.
Accountant General, P. T. & T.. Bangladesh, Dhaka.
Additional A. G. Foreign. Affairs, Dhaka.
Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Division.
Implementation section., Cabinet Division, Dhaka.
All Officers of Implementation Wing, Finance Division.
Guard file.
Compilation file.
Sd./- (S. T. R. Yusuff)
Section Officer.
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১-২৪৮

ঢাবভঔ: ০২ দগপম্বভ, ২০১১

বর:

ঘীন শফগরাধবমঝদ ফযাবচগস্ট্রঝ এভ ওাবথাম, ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ এাং ০৬বঝ বপাকী শচমা বণা ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ,
ভাচযালী, ঔুমদা বভযাম  বগমঝ শচমাভ ঘীন চুবটবাম ফযাবচগস্ট্রঝ এভ ওাবথামগ ওফথভঢ শটধাঘ
ভাাআটাগভভ ানুকূগম াবথওাম পাঢাভ (পাভ ঝাাআফ) ানুগফাতদ প্রতাদ প্রগে।

ূে:

াঅাআদ  বঘাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং-বঘাভ-২/১বএফএফ-০১/২০০৮-১৫২৩, ঢাবভঔ: ১৭/১০/২০১১

াঈধবুক্ত
থ বর  ূগেভ ভাগঢ ঘীন শফগরাধবমঝদ ফযাবচগস্ট্রঝ এভ ওাবথাম, ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ এাং ০৬বঝ বপাকী
শচমা বণা ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ, ভাচযালী, ঔুমদা বভযাম  বগমঝ শচমাভ ঘীন চুবটবাম ফযাবচগস্ট্রঝ এভ ওাবথামগ ওফথভঢ
শটধাঘ ভাাআটাভ-শও বদম্নবডথঢ যঢথাবত ধামদ াগধগক্ষ াবথওাম পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:
ও) খন্ঝা প্রবঢ ফূম শঢগদভ ফাদ লাগভ রৄক্রাভ, যবদাভ  ভওাবভ ঙুবঝভ বতদল ফাবও গথাচ্চ ৯০ খন্ঝা
বলগগ াবথওাম পাঢা প্রতাদ ওভা বাগ;
ঔ) প্রবঢ খন্ঝা াবঢবভক্ত ঔাঝুবদ প্রওৃঢ ফগভ াঈধভ বপবত্ত ওগভ বলগ ওভগঢ লগ;
ক) এ াবথওাম পাঢা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। ধূগথভ শওাদ গওা তাী ওভা বাগ দা; এাং
খ) এ াবথওাম পাঢাভ য াত াণথ বপাক লগঢ াবঢবভক্ত াণথ ভাি ওভা লগ দা। প্রগাচদ শাগথ ান্যান্য
ঔাঢ লগঢ য াংগওাঘদ ওগভ য শফঝাগঢ লগ।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
akhalil@finance.gov.bd
বঘ
াঅাআদ  বঘাভ বপাক
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৭.০১৬.১১-১২৯
বর:

ঢাবভঔ: ২০ চুদ, ২০১১

কৃলাড  কডধূঢথ ফন্ত্রডামগভ চন্য াঅাআদচীীভ বন বদথথাভড  ধবভগযাথ প্রগে।

ূে: কৃলাড  কডধূঢথ ফন্ত্রডামগভ শদাঝানুগেত ৩৪-৫৬ এভ াঈদ্ধৃঢাাংয, ঢাবভঔ- ১২ শফ, ২০১১
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ ধবভওল্পদা ফন্ত্রডামগভ াস্তাদ ধবভীক্ষড  ফূমযাদ বপাগকভ ববধবঝাআাঈ এভ
১৫/১১/২০১০ ঢাবভগঔভ াঅাআএফাআবট/ ববধবঝাআাঈ/ বধবধাঅভবধ-২/ াঅাআববট ঠাওা  ঘট্টগ্রাফ/১২২/২০০৯/১১৭০
স্ভাভগওভ যাঔযা/ ফঢাফগঢভ (ওবধ াংবুক্ত) ধবভগপ্রবক্ষগঢ ধাবমও প্রবওাঈভগফন্ঝ রুম (বধবধাঅভ)-২০০৮ এভ ববথ
১০৪-এভ বথাদ ানুভড াগধগক্ষ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম ওঢৃথও বদগাবচঢ বজ্ঞ াঅাআদচীী চদা ফদবচম শফাভগগতভ
প্রস্তাবঢ বন বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম।
ঔবমম াঅলফত
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
e-mail: akhalil@finance.gov.bd
বঘ
কডধূঢথ  কৃলাড ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা
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Government of The People‟s Republic of Bangladesh
Ministry of Finance
Finance Division
(Regulation Wing)
Section– II
No.MF/FD/Reg.II/34/84

Date .....March, 1985

Subject: Payment of bonus to Government servants deputed to foreign service.
The Government have reviewed the question of payment of bonus to Govt. servents on deputation
to various Corporations, Autonomous/ semi-autonomous bodies, nationalised or taken over
organisations and deeided that the incentive/ profit bonus, when paid by them to their employees, be
also allowed to the Govt. servants serving there on deputation.
2.

This order shall be demed to have come into force with effect from 1st of July 1977.

3. Restrictions continue to apply to the payment of other kinds of bonus excepting those mentioned
above, The memo No. MF/ R-I/ B-I/ 74/ 161 dated 29.7.74shall be deemed to have been amended/
modified accordingly.

Deputy Secretary
Ministry of Finance
Distribution:
1. All Ministries/ Divisions.
2. All Corporations/ Autonomous/ Semi-autonomous/ Nationalised or taken over organisations.
3. Comptroller & Auditor-General, Bangladesh, Dhaka
4. All Accountant-General.
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াণথ ফন্ত্রডাম
াণথ বপাক
াগচঝ যাঔা- ২
দাং-াফ/াব/া-২/১াআ-৬৫(২)/৮৮/২১২

ঢাবভঔ: ২-৭-৮৯াআাং

শপ্রভও:

শফাাঃ লাবুভ ভলফাদ
াঈধ-বঘ (াগচঝ)

প্রাধও:

বলা ফলা বদন্ত্রও
াাংমাগতয, ঠাওা।

বর:

াঈন্পদ শমপীফূগলভ বলাভক্ষড ধদ্ধবঢ।

ফগলাত,
াঅবফ াঅবতষ্ট লাআা াণথ াঅাআদ ১৯৮৮ (১৯৮৮ াগমভ ৩৩ দাং াঅাআদ)-এভ থাভা  ঢালাভ ানুভগড চাবভওৃঢ াণথ
বপাগকভ ১-৭-৮৯াআাং ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ া-২/ ১াআ-৬৫(২)/ ৮৮/ ১৩৫ দম্বভ াঅগতগযভ (ানুবমবধ াংগবাবচঢ) প্রবঢ
াঅধদাভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওবভগঢগঙ। ১৯৮৯ াগমভ াণথ াঅাআগদভ ১৬ থাভাভ ফাথযগফ াঈধগভ াঈগেবঔঢ াঅগতগয বডথঢ
শমপীভ লাভ ৪% লাআগঢ ৬% বথথঢ ওভা লাআাগঙ। াঈক্ত বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ ১৯৮৯ াম লাআগঢ ওাবথওভ লাআগ। াণথ
ফন্ত্রডামগভ ১-৭-৮৮াআাং ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ া-২/ ১াআ-৬৫(২)/ ৮৮/ ১৩৫ দম্বভ াঅগতগয বডথঢ ান্যান্য যঢথামী
াধবভবঢথঢ ণাবওগ।
াঅধদাভ ানুকঢ
শফাাঃ লাবুভ ভলফাদ
াঈধ-বঘ (াগচঝ)
শনাদ: ২৪২৩৯২।
দাং-াফ/াব/া-২/১াআ-৬৫(২)/৮৮/২১২/২১২/১(৩০০)

ঢাবভঔ: ২-৭-৮৯াআাং

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ এাং প্রগাচদী ওাবথযক্রগফভ চন্য শপ্রভড ওভা লাআম১। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।
২। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা।
৩। বঘ, াঅাআদ  বঘাভ ফন্ত্রডাম, ঠাওা।
৪। বঘ, াপযন্তভীড ম্পত বপাক, ঠাওা।
৫। বুগ্ম-বঘ, ববদগাক ানুবপাক, াণথ বপাক, ঠাওা।
৬। ফলা ধবভঘামও, াাংমাগতয টাও বপাক, ঠাওা।
৭। ধবভঘামও, চাঢী ঞ্চ তিভ, ঠাওা।
৮। যস্থাধদা ধবভঘামও, ওম াবডবচযও যাাংও।
৯। ওম প্রথাদ বলাভক্ষড াবনাভ  শচমা বলাভক্ষড াবনাভ।
১০। শঘাভফযাদ, ওম স্বাত্ত যাবঢ  াঅথা স্বাত্ত যাবঢ াংস্থা।
১১। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা।
১২। ওগন্রামাভ া ওযাবধঝাম াআসুু্চ, াণথ বপাক, ঠাওা।
১৩। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা।
এফ, এদ, এ, ধাঞাদ
লওাভী বঘ (াগচঝ-২)
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ যাঔা-৪
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বা-২/২০০৭/১৪৮

ঢাবভঔ: ১৩/০৯/২০০৭ াআাং।

বর:

ণাদা ঢতন্ত লাঢা প্রতাগদভ চন্য ভওাবভ াণথ ভাি প্রতাদল াাংমাগতয ধুবময াবলদীগঢ বদগাবচঢ
ধুবময তস্যগতভ ওমযাড প্রগে।

ূে:

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃফাঃ(ধ-৪)-৬২/২০০৭/৬৪৯, ঢাাং-২৬.০৮.২০০৭

াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ বদগধক্ষ ঢতগন্তভ স্বাগণথ ঢতন্তওামীদ যগভ চন্য ফাফমাভ
প্রওৃবঢ শপগত বদম্নরূধ ঢতন্ত য প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:
টাওাবঢ, ঔুদ
াধলভড
তূযঢা, াধফৃঢুয ফাফমা
দাভী  বযরৄ বদবথাঢদ,
াঅাআদ যৃাংঔমা ম্পবওথঢ াধভাথল ান্যান্য
াধভাথ াংক্রান্ত ফাফমা

:
:
:
:

৩,০০০/- ঝাওা
২,৫০০/- ঝাওা
২,০০০/- ঝাওা
১,০০০/- ঝাওা

২। ফাফমাভ ঢতন্তওামীদ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী ১৮.০০ শওাবঝ ঝাওা াবঢবভক্ত ভাি ঘমবঢ ২০০৭-২০০৮
াণথ ঙগভভ াপ্রঢযাবযঢ য যস্থাধদা ঔাঢ লগঢ বদথাল লগ।
৩। াঈধবুথক্ত বরগ প্রগাচদী দীবঢফামা প্রযাবদও ফন্ত্রডাম প্রডগদভ যস্থা গ্রলড ওভগ।
৪। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ শণগও ওাবথওভ লগ।
ফফঢাচ াঅলাম্মত
লওাভী বঘ
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা
ত াবকঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য:
বুগ্ম বঘ (াগচঝ-১)
াণথ বপাক
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ- ২ াবথযাঔা
দাং- াফ/াব/(প্রববথ- ২)ম্মাদী- ২/৯৯/৪০৬

ঢাবভঔ: ০১/০৪/২০১০ বরাঃ

বর:

ধাথঢয ঘট্টগ্রাফ াঅঞ্চবমও ধবভরগতভ তস্যকগডভ সুগবাক- সুবথা ৃবদ্ধল বদবফঢওভড প্রগে।

ূে:

ধাঘবফ/প্রাঃফাঃতাঃ/বট,/২০০৯/৪০৫, ঢাবভঔ: ২১/১২/২০১০ বরাঃ।

াঈধবুথক্ত বর  ূগোক্ত বট.  ধগেভ ভাগঢ ধাথঢয ঘট্টগ্রাফ াঅঞ্চবমও ধবভরত শঘাভফযাদ  তস্যকগডভ
সুগবাক- সুবথা প্রবথাদফামা, ১৯৯৯ ঘূড়ান্ত দা লা ধবথন্ত বদম্নরূধপাগ ফাবও সুবথাবত বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ
বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা লগমা।
প্রস্তাবঢ
বর
১। ধাবভগঢাবরও
২। াড়ী পাড়া
৩। াঅধযাদ পাঢা
৪। বঘবওৎা পাঢা
৫। শঝবমগনাদ াত
শফাঝ

াগণথভ ধবভফাদ
১০,০০০/৫,০০০/১,০০০/১,০০০/২,০০০/১৯,০০০/-

াণথ বপাগকভ সুধাবভয
াগণথভ ধবভফাদ
১। ম্মাদী
১০,০০০/২। াড়ী পাড়া
৫,০০০/৩। বগযর পাঢা
১,০০০/৪। বঘবওৎা পাঢা
১,০০০/৫। শঝবমগনাদ াত
২,০০০/শফাঝ
১৯,০০০/বর

ঢগ যঢথ ণাগও শব,
ও) তস্যকগডভ ফগথয ধাথঢয শচমা ধবভরগতভ শঘাভফযাদকড ঢাাঁগতভ স্ব স্ব শচমা ধবভরত লগঢ াড়ী পাড়া,
বঘবওৎা এাং শঝবমগনাদ াত সুবথাবত গ্রলড ওভগম শগক্ষগে াঅঞ্চবমও ধবভরগতভ তস্য বলগগ ঢাাঁগতভ
াঈক্ত সুবথাবত প্রতাদ ওভা ফীবঘদ লগ দা।
ঔ) ধাথঢয ঘট্টগ্রাফ াঅঞ্চবমও ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  তস্যকগডভ সুগবাক- সুবথা প্রবথাদফামা, ১৯৯৯ শকগচগঝ
প্রজ্ঞাধগদভ ফাথযগফ ঘূড়ান্তওভগডভ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দ্রুঢ ওাবথওভ ধতগক্ষধ গ্রলড ওভগ এাং শকগচঝ
প্রওাগযভ ধভ প্রবথাদফামাভ বথাদ ফগঢ াঅঞ্চবমও ধবভরগতভ তস্যকগডভ সুগবাক- সুবথা বদথথাভড  ওাবথওভ
ওভা শবগঢ ধাগভ।
২।

াণথ বপাগকভ সুধাবভয এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
লামাতাভ চাবওভ শলাগদ
াঈধ বঘ
শনাদ: ৯৫৬১১৩১

বঘ,
ধাথঢয ঘট্টগ্রাফ বরও ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক
প্রববথ ানুবপাক
প্রববথ াবথযাঔা-৩
www.mof.gov.bd
দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-০৬/২০০৫(াাংয-১)/৪০৪

ঢাবভঔ: ১১/০৫/২০১০ বরাঃ।

বর:

চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ এভ শপ্রবক্ষগঢ শেম বলপূঢ
থ াঅদাভ  বপবটবধ তস্য-তস্যাগতভ পাঢাবত ৩০%
ৃবদ্ধওভড প্রগে।

ূে:

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ০৬-০৯, ঢাবভঔ: ১৬/০২/২০১০ বরাঃ

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রস্তা ানুবাী (গেম বলপূথঢ)
াঅদাভ  বপবটবধ তস্য/ তস্যাগতভ ৩০% লাগভ বথথঢ পাঢাবতভ সুবথা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা
ল‟ম।
২। এ াঅগতয ০১/০৭/২০১০ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ।
এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী
াঈধ-বঘ
শনাদ-৭১৭০১৭৪
aminc@finance.gov.bd
বঘ
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা।
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ (াঅদাভ-২ যাঔা)।
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