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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থার
ি ীঃ প্রর্বর্ি অনুর্বভাে
কার্াবল
প্রর্বর্ি অনুর্বভাবের সম্পার্দি কার্ িাবল র মবে রবেবে সরকার্র অর্িবসর কমিকিিা/কমিচার্রবদর র্বর্ভন্ন ভািা
র্নি িারণ/পুনর্ব িববচনা করা। ২০১৮-১৯ অর্ ি বেবর এ অনুর্বভাবের র্বর্ভন্ন শাখাে সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িাবল র্নম্নরূপীঃ
সম্মান ভািা প্রদান:
➢ সম্মান ভািা প্রদাবন ঘটনাবতার অনুমর্ি প্রদান;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবেবরর সকল মন্ত্রণালে/র্বভাবের মেবমোদ বাবেট কাঠাবমা প্রণেবনর সাবর্ সম্পৃক্ত উপসর্চব
এবং িদর্নম্ন কমিচার্রবদর মূলববিবনর সমপর্রমাণ সম্মান প্রদান;
➢ দদবশর বাইবর র্বর্ভন্ন োি ে, আঞ্চর্লক ও আন্তেিার্িক চলর্িত্র উৎসবব বাংলাবদবশর চলর্িত্র অংশগ্রহবনর
র্বষবে এবং চলর্িত্র আমদার্ন ও রপ্তার্ন র্বষবে সুপার্রশ প্রদাবনর েন্য েঠিি কর্মটির সদস্যবদর সম্মান প্রদান;
➢ দদওোন আদালবির অবকাশকাল ন ছুটি দভাবের পর্রববিি অবকাশকাল ন েে র্হবসবব দার্েত্ব পালবনর েন্য
সম্মান প্রদান;
➢ র্নবোে পর ক্ষার সাবর্ সংর্িষ্ট কাবের েন্য পার্রশ্রর্মক প্রদান;
➢ শুদ্ধাচার পুরস্কাবরর েন্য র্নব িার্চি কমিচার েণবক এক মাবসর মূল দবিবনর সমপর্রমাণ অর্ ি সম্মান র্হবসবব
প্রদাবন অর্ ি র্বভাবের অনাপর্ত জ্ঞাপন;
➢ োর্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু দশখ মুর্েবুর রহমাবনর েন্মশিবার্ষ িক উপলবক্ষে েঠিি র্বর্ভন্ন কর্মটি/উপ-কর্মটির সভাে
অংশগ্রহণকার সদস্যেণবক সম্মান প্রদান;
➢ মন্ত্রণালে/র্বভাে/অর্িদপ্তর/পর্রদপ্তর/দপ্তর-এর কমিচার বদর অনুকূবল আকর্িক, কবঠার শ্রমসাে বা কৃর্িত্বপূণ ি
কাবের েন্য সম্মান মঞ্জুর্র;
➢ পুর্লশ র্বভাবে কমিরি পুর্লশ ইন্সবপক্টরেবণর দদবশর সার্ব িক আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও েনেবণর র্নরাপতা র্বিাবন
কমিবক্ষবত্র ঝর্ুঁ কর র্বষেটি র্বববচনাপূব িক "ঝর্ুঁ কভািার" পর্রববিি "র্ববশষভািা " প্রদাবন সম্মর্ি;
➢ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবের আওিাি ন িবরন সার্ভিস একাবেম বি কমিরি র্বর্সএস (পররাষ্ট্র র্বষেক) কোোবরর
কমিকিিােবণর অনুকূবল মার্সক দবিবনর ৩০% হাবর প্রর্শক্ষণ ভািা প্রদাবন সম্মর্ি জ্ঞাপন; এবং
➢ ১০ম োি ে সংসবদর ২১িম অর্িববশন (বাবেট) উপলবক্ষ শ্রমসাে কাে সম্পাদবনর েন্য সম্মান প্রদান।
সম্মান ভািার হার র্নি িারণ ও পুন:র্নি িারণ:
➢ শিভাে দপনশন সমপিণকার সরকার্র কমিচার্রেবণর উৎসব ভািা বার্ষ িক ৫% হাবর বর্ি িিকরণ সংক্রান্ত পর্রপত্র
োর্র;
➢ বাংলাবদশ র্িল্ম আকিাইভ-এর চলর্িত্র র্বষেক েববষবকর সম্মান হার পুন:র্নি িারণ;
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কারাবর্িবদর িমীে র্শক্ষা প্রদাবনর েন্য র্নবোর্েি িমীে উপবদষ্টােবণর সম্মান পুন:র্নি িারণ;
ঢাকা মহানের র পাইকার ও খুচরা বাোর মর্নটর্রং এর েন্য েঠিি কর্মটির সদস্যবদর সম্মান র্নি িারণ;
োি ে অোপবকর সম্মান পুন:র্নি িারণ;
দসর্মনার/ওোকিশপ বাস্তবােবনর র্নর্মত সম্মান র হার র্নি িারবণ সম্মর্ি জ্ঞাপন;
পূণ িদদঘ িে ও স্বল্পদদঘ িে চলর্িত্র অনুদান কর্মটি, অনুদান বাোই কর্মটি এবং অনুদান উপ-কর্মটির সদস্যবদর
সম্মান পুন:র্নি িারণ;
িথ্য অর্িদপ্তবরর দপ্রস অোর্ক্রর্েবটশন কর্মটির সদস্যবদর সম্মান হার র্নি িারণ;
মন্ত্রণালে/র্বভাে, অর্িদপ্তর,পর্রদপ্তর এবং দপ্তবর র্নবোে/পবদান্নর্ি সংর্িষ্ট কাবের সম্মান /পার্রবিার্ষক হার
পুন:র্নি িারণ;
যুব ও ক্র ড়া মন্ত্রণালবের অি ন সরকার্র শার্রর ক র্শক্ষা কবলবে খন্ডকাল ন র্চর্কৎসকবদর মার্সক সম্মান
পুন:র্নি িারণ;
মন্ত্রণালে/র্বভাবের বার্ষ িক কমিসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত র্ববশষজ্ঞ পুবলর সদস্যবদর সম্মান হার পুন:র্নি িারণ;
বাংলাবদশ মাদ্রাসা র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ ইন্সটিটিউট (র্বএমটিটিআই) কর্তিক পর্রচার্লি মাদ্রাসা র্শক্ষকবদর
র্বষেকর্ভর্তক প্রর্শক্ষণ দকাস িসমূবহর সম্মান /ভািা/অন্যান্য ব্যে হার পুন:র্নি িারণ;
দকাট ি অব দসবটলবমবের র্বজ্ঞ আইনে ব বদর র্ি হার র্নি িারণ/পুন:র্নি িারণ; এবং
স্বাি নিা-উতর দদবশর অভেন্তবর পাব িিে চট্টগ্রামসহ র্বর্ভন্ন এলাকাে অপাবরশবন দখিাবপ্রাপ্ত দসনাসদস্যবদর
ভািা-বৃর্দ্ধকরণ।

অন্যান্য কার্ িাবল
➢ মার্সক র্নট দপনশনপ্রাপ্ত অবসরবভাে ও আে বন পার্রবার্রক দপনশনবভাে েবণর বেস ৬৫ বের
০১ র্দন পূর্িিবি র্নট দপনশন ৫০% বৃর্দ্ধ এবং মার্সক র্চর্কৎসা ভািা ২,৫০০/- টাকা হাবর পর্রবশাবির অপশন
অনলাইবন (iBAS++ এ) অন্তর্ভিক্তকরণ;
➢ অবসরোম কমিচার র কমিকাল ন দকান দমোবদর র্হসাব র্নর ক্ষা সম্পন্ন না হওোর কারবণ দপনশন মঞ্জুর্র না
করা অর্বা দপনশন মঞ্জুর্রবি র্বলম্ব/অবপক্ষা করার মি অনর্ভবপ্রি ও র্বর্িবর্হর্ভিি প্রবণিা দর্বক র্বরি
র্াকার েন্য দপনশন মঞ্জুরকার সকল কর্তিপক্ষবক অনুবরাি কবর পর্রপত্র োর্র;
➢ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালে/র্বভাে/ অি নস্থ অর্িদপ্তবরর কমিচার েবণর চাকর্রকাল েণনা ও দবিন সংরক্ষন সংক্রান্ত;
➢ “প্রার্িকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বার্হন র কমিকিিাবদর সুদ মুক্ত র্ববশষ অর্গ্রম এবং োর্ড় দসবা নেদােন ন র্িমালা,
২০১৯” প্রণেন র্বষবে সম্মর্ি জ্ঞাপন;
➢ অবসবরাতর ছুটিকাল ন (র্পআরএল) প্রার্িকার প্রাপ্ত সরকার্র কমিচার েণবক পর্রবহন পুল দর্বক োর্ড় সুর্বিা
প্রদাবন সম্মর্ি জ্ঞাপন;
➢ ইোরবনটসহ মার্সক আবার্সক দটর্লবিাবনর নেদােন ভািা উবতালবন সম্মর্ি প্রদান;
➢ দুনীর্ি দমন কর্মশবনর ১০ম দগ্রে এবং িদর্নম্ন পর্ িাবের কমিচার বদর অনুকূবল সরকার র্নি িার্রি ভর্তর্ি ক মূবে
দরশন সামগ্র প্রদাবন সম্মর্ি জ্ঞাপন;
➢ বাংলাবদশ দসনাবার্হন র দেশন সদর দপ্তরসমূবহ দেশন োি অর্িসার র্হবসবব কমান্ড/োি/চােি প্রর্শক্ষক
দবিন প্রদান সংক্রান্ত Pay & Allowance Regulation volume-1 এর র্বর্ি -৩২/(র্স) সংবশািন; এবং
➢ ইন এইে টু র্সর্ভল পাওোর এর আওিাে দমািাবেনকাল ন দসনাসদস্যেবণর দদর্নক ভািা প্রদাবনর দক্ষবত্র
এসআর-৭৩ এর র্বিান র্শর্র্লকরণ।
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