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aধয্ায়- ৪: েTজাির o ঋণ বয্বsাপনা eবং কর বিহর্ভূত রাজs 
 
 

সিূচপt 
 

  িবষয় পt নmর তািরখ পৃ া 
০১  নীিতমালা/ পdিত    

 ০১ 
েসানালী বয্াংক, বাংলােদশ বয্াংক eবং িহসাবরkণ aিফেসর মেধয্ েTজাির 
েলনেদেনর তথয্ আদান pদােন পdিত িনধর্ারণ o কিmuটার pযিুk বয্াবহার 
pসেঙ্গ। 

aম/aিব/সঋবয্a/ঋবয্শা- ১/িবিবধ-
৫/২০০৫/১৯৬ 

26-06-2006 597

 ০২ 
Treasury Rules-eর aধীেন pণীত Subsidiary Rules-eর ৭১(২) ধারা
সংেশাধন। 

নংaম/aিব/সঋবয্শা- ১/সরকাির িহসাব-
১/২০০৭/১৩১ 

12-06-2007 5৯1

 ০৩ 
েTজাির rেলর aধীেন pণীত সাবিসিডয়াির rল সংেশাধনপূবর্ক িবভাগীয় 
aিফসসমূহ কতরৃ্ক েচক বi সংgেহর বতর্মান পdিতর পিরবতর্ন। 

নংaম/aিব/সঋবয্শা- ১/সরকাির িহসাব-
১/২০০৭/১৪৩ 

19-06-2007 491 

 ০৪ 

সরাসির েচক isয্র মাধয্েম বােজট বয্য় িনবর্াহ করার kমতাpাp িবভাগীয় 
aিফসসমহূ (সড়ক o জনপথ aিধদpর, গণপতূর্ aিধদpর, জনsাsয্ aিধদpর, 
বনিবভাগ, গৃহসংsান কতৃর্পk, েরিডo বাংলােদশ, কা মs) কতৃর্ক কাযর্ 
সmাদেনর পূেবর্i aলীক (fictitious) বয্য় েদখােনার মত grতর আিথর্ক 
aিনয়ম েরাধ o বােজট aিতিরk বয্য় পিরবীkণ। 

aম/aিব/সঋবয্শা-১/সরকাির িহসাব-
১/২০০৭/১৪৪ 

19-06-2007 493 

 ০৫ Issuance of Bangladesh Government Treasury Bonds MF/FD/RDMS-1/Policy & 
Organization-3/2006/147 24-06-2007 495 

০২  কিমিট    

 ০১ 
‘Cash and Debt Management Technical Committee (CDMTC)’ 
গঠন 

aম/aিব/সঋবয্a/ঋবয্শা-
১/ঋণ/CDMTC/২০০৮/১৪০ 

07-05-2008 513 

 ০২ 
‘নগদ o ঋণ বয্বsাপনা কািরগির কিমিট’ (Cash and Debt 
management Technical Committee) পুনগর্ঠন  ০৭.১৩৬.০০৬.০১.০৩.০০৭.২০০৯- ৬০ 23-08-2010 515 

 ০৩ Cash and Debt Management Committee (CDMC) পনুগর্ঠন  ০৭.১৩৬.০০৬.০১.০২.০০৫.২০১০- ৯৪ 03-11-2010 517 

০৩  কর বিহর্ভতূ রাজs- িফ    

 ০১ 
চাকির pাথর্ী iতয্ািদেদর িনকট হiেত েপা াল aডর্ার/ বয্াংক Dাফট/ েপ-
aডর্ার eর মাধয্েম আদায়কৃত aেথর্র জমাদান। aম/aিব/বাu- ১/১eম(১)/৯৫/২৬ 11-01-1996 520 

 ০২ রংপরু িবেনাদন uদয্ান/িচিড়য়াখানার দশর্ক িফ পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর/শা- ৩/েকা-
৪৪/১(৯)/২০০২/২২৫ 12-06-2007

 521 

 ০৩ ঢাকা িচিড়য়াখানার িবিভn িফ বৃিdকরণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বাঃanঃ/eনিটআর/শা- ৩/েকা-
৪৪/১(৯)/২০০২- ০৭/২২৭ 24-07-2007    522

 ০৪ 
েসৗিদ েটিলকম eর সােথ বিহর্গামী েমাবাiল েটিলেফােন Termination 
Rate পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর- ৩/১০/০৭/পাটর্- ১/৩৫০ 
03-09-2007

 523

 ০৫ িবিটিটিব’র কিতপয় চাজর্ পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর- ৩/১০/০৭/(aংশ- ২)/৩৫১ 04-10-2007    524

 ০৬ িবিটিটিব’র সাবেমিরন কয্াবল িভিtক Bandwidth চাজর্ পুনঃিনধর্ারণ 
anেমাদন pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর/শা- ৩/১০/০৭/(aংশ-
২)- ০৫ 

17-01-2008
   525

 ০৭ বািণিজয্ক sয্িটং িফ eবং sয্িটং সংি  pেবশ িফ পনুঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বাঃeনিটআর/শা- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ- ১)/০৬ 

 
   526

 ০৮ কারখানা লাiেসn িফ o নবায়ন িফ পুনঃিনধর্ারণ সংkাn। aম/aিব/eনিটআর- ২/ কম- ৯/২০০৬- ০৮ 31-01-2008    527

 ০৯ সংsিৃত িবষয়ক মntণালেয়র aধীনs ptতtt aিধদpেরর আoতাধীন জাdঘর 
o ptsলসমেূহর pেবশ মলূয্ পুনঃিনধর্ারেণর িবষেয় সmিত pদান pসেঙ্গ।

aম/aিব/pিবিধ- ৩/সmানী- ০৪/৮৭/২০ 16-03-2008   528

 ১০ চTgাম সীতাkন্ডs েবাটািনকয্াল গােডর্ন o iেকাপােকর্ গাড়ী পািকর্ং িফ 
িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বাঃeনিটআর/শা- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ- ১)/২৩ 

24-03-2008
  529 

 ১১ বন িব ামাগার o িপকিনক sেটর ভাড়া/সািভর্স চাজর্ িনধর্ারণ/পনুঃিনধর্ারণ 
pসেঙ্গ। 

aম/aিব/সঋবয্/eনিটআর/শা- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪- ২৭ 

02-04-2008
  530

 ১২ িবিটিটিব’র কিতপয় চাজর্ পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর- ৩/১০/০৭/(aংশ-
২)/৪৪ 

18-05-2008
  531

 ১৩ খসড়া ‘েকবl েটিলিভশন েনটoয়াকর্ পিরচালনা o লাiেসিnং িবিধমালা, 
২০০৮’ e psািবত িবিভn িফ িনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর/শাখা- ১/২০০৩/২৬ 22-05-2008
  532 

 ১৪ বয়লার সংkাn কিতপয় িফস পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর- ২/১(৩)/২০০৮- ২৪ 22-05-2008   533

 ১৫ আেমিরকান নাগিরকেদর িনকট হেত িভসা িফ আদায় pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর/শা- ১/পাসেপাটর্-
৫/২০০২/৩২ 

12-06-2008
  534

 ১৬ 
সামিরক বািহনী কমান্ড o াফ কেলজ eর াফ েকােসর্ aংশ gহণকারী 
পািকsান সশst বািহনীর ছাt aিফসারেদর pেদয় sেযাগ- sিবধা আিথর্ক 
anেমাদন সংkাn। 

aম/aিব/িবিধ- ৬/pঃমঃ/ভাতা-
১০/২০০৭/৬২ 14-07-2008

  535
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  িবষয় পt নmর তািরখ পৃ া 

 ১৭ আেgয়াst লাiেসেnর anিলিপ (ডুিpেকট) লাiেসn িফ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর/শা- ১/sরাT-
৯/২০০২/৪৬ 

30-07-2008
 536 

 ১৮ চালকল লাiেসn িফ eর পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর- ৩/১৪/২০০২- ০৭/৬৪ 10-08-2008  537 

 ১৯ েসাসাiিট েরিজেTশন সংkাn িফস পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর- ২/১(৮/৩)/২০০৮- ১৩৭ 03-11-2008  538

 ২০ ৈবেদিশক মিন aডর্ােরর েkেt িরs চাজর্ কতর্ন pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর- ৩/১০/০৭(aংশ- ৮)/৮৪ 31-12-2008  539 

 ২১ 

পিরেবশ o বন মntালেয়র তttাবধােন বন aিধদpর কতৃর্ক বাsবায়নাধীন 
‘িনসগর্ সহায়তা’ pকেlর আoতায় ‘রিkত eলাকা হেত রাজs আদায় o 
আদায়কতৃ রাজেsর শতকরা ৫০ ভাগ anদান িহেসেব pাpবয্ বরােdর বয্য় o 
িহসাবায়ন সংkাn িনেদর্িশকা’ anেমাদন pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ- ২)/১৬ 29-03-2009

  
  
  540 

 ২২ 
‘বঙ্গবn ুেসতুর পি ম পােড় iেকা- পাকর্ িনমর্াণ’ শীষর্ক কমর্সূিচর ankেল 
pেবশ িফ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪(aংশ- ১)/২০ 

12-04-2009
  541 

 ২৩ 
চTgামসহ বন গেবষণাগােরর psািবত সািভর্িসং চাজর্ eর হার anেমাদন 
pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর-
৩/পিরেবশoবন/েরট/০১/০৯/৩৩ 

19-05-2009
  542 

 ২৪ 
EMO (Electronic Money Order) eর মাধয্েম Remittance েpরেণর 
সেবর্াচ্চ সীমা o কিমশন/ িফ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর-
৩/িটeন্ডিট(েপা াল)/০২/০৯/৪২ 

01-09-2009
  543

 ২৫ 
পিরেবশ o বন মntালেয়র কিতপয় রাজs িফ বৃিdর psােব সmিত pদান 
pসেঙ্গ। 

aম/aিব/ঋনবয্ঃিবঃ/eনিটআর- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪/৫৩ 

26-10-2009
  544 

 ২৬ 
িবিসeস পরীkার pাথর্ীেদর নmরপt pদান eবং utরপt পুনঃিনরীkণ 
িফ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর/শাখা- ১/সঃকমর্ঃকঃ-
৪৮/৯৯/১৪৯ 

17-11-2009
  545 

 ২৭ 

েরiনেবা চলিচ্চt সংসদ কতৃর্ক আেয়ািজত ‘eকাদশ ঢাকা আnজর্ািতক 
চলিচ্চt uৎসব’ eবং িচে Dন’স িফl েসাসাiিট কতৃর্ক আেয়ািজত ‘৩য় 
আnজর্ািতক িশশু চলিচ্চt uৎসব’ e pদিশর্তবয্ চলিচ্চtসমেূহর েসnর িফ o 
িskিনং িফ মokফ সংkাn। 

aম/aিব/eনিটআর/শাখা- ১/তথয্-
৮/২০০৯/০১ 04-01-2010

  546 

 ২৮ েদেশর িবিভn পযর্ােয়র সরকাির হাসপাতালসমূেহর কিতপয় আiেটেমর uপর 
iuজার িফ হার (েসবার িবিনমেয় আদায়েযাগয্ aথর্) িনধর্ারণ সংkাn psাব। 

aম/aিব/eনিটআর/শা-
৩/sাঃমঃ/iuজারিফ/২০১০/১৩ 

07-03-2010
   547

 ২৯ বাংলােদশ পাসেপাটর্ isয্র িফ সংেশাধন/িনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর/শা- ১/পাসেপাটর্-
৫/২০০২/২৩ 

30-03-2010
  548

 ৩০ 
রােজশপরু iেকা- পােকর্র দশর্নাথর্ীেদর pেবশ িফ eবং গাড়ী পািকর্ং িফ 
িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪- ৩১ 
29-06-2010

  549 

 ৩১ 

‘iেলকTিনক sাkর সািটর্িফেকট’ pদােনর িনিমt সািটর্িফেকট pদানকারী 
কতৃর্পk িহেসেব েকান বয্িk বা pিত ানেক িনেয়াগ pদােনর জn পিরেশািধত 
মলূধন o িনরাপtা জামানেতর শতর্ িsরকরণ eবং লাiেসn িফ o লাiেসn 
নবায়ন িফ ধাযর্করণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৪.০৪১.০০.০০.০৪৭.২০১০.৬৬ 

08-07-2010

  550 

 ৩২ 
ptতtt aিধদpেরর আoতাধীন সংরিkত pt হল/pt হল eিরয়ায় িবিভn 
ধরেনর িচtায়ণ (sয্িটং) an ােনর জn রাজs আদােয়র িনিমেt িফ 
িনধর্ারেণর বয্াপাের মতামত pদান pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৩৬.০০.০২.০৪৮.২০০৯- ৩৪ 
20-07-2010

  551 

 ৩৩ 

মৎsখাদয্ uৎপাদন, pিkয়াজাতকরণ, মান- িনয়ntণ, আমদািন, রpািন, 
িবপনন, িবkয়, িবতরণ eবং আnষিঙ্গক কাযর্াবলী সmাদেনর িনিমt psািবত 
লাiেসn- eর জn আেবদন িফ, লাiেসn িফ, নবায়ন িফ o আিপল িফ 
anেমাদন pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০- ৩৫ 

20-07-2010

   552

 ৩৪ ‘iেলkTিনক মািন Tাnফার সািভর্স’ pবতর্ন pসেঙ্গ। ০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০৭.০৪৭.২০০৯- ৪০ 29-07-2010   553

 ৩৫ 
মৎs o িচংিড় hাচাির sাপন o uহার s ু বয্বsাপনা o eতদ্সংkাn 
আnষিঙ্গক িবষয়ািদ িনি ত করার লেkয্ িনবnন িফ, িনবnেনর শতর্ািদ, 
আেবদন িফ, লাiেসn িফ, নবায়ন িফ o আিপল িফ িনধর্ারণ। 

০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০- ৪৫ 
23-08-2010

  554 

 ৩৬ 
বাংলােদশ সরকাির কমর্ কিমশন কতরৃ্ক পিরচািলত নন- কয্াডার পেদ 
পরীkার ‘আেবদনপেtর মূলয্’ o ‘পরীkার িফ’ পনুঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৪৭.০০.০০.০৪৮.১৯৯৯- ৫৯ 
18-08-2010

  555 

 ৩৭ 
৩য় o ৪থর্ ে ণীর জনবল িনেয়ােগর েkেt ‘পরীkার িফ’ িনধর্ারণ 
সংkাn। 

০৭.১৪৩.০৪৬.০০.০০.০০৫.২০০২- ৯৪ 
16-09-2010

  556

 ৩৮ 
বন aিধদpেরর আoতায় ‘মাধবkন্ড iেকা- পােকর্র pধান ফটেকর’ eিন্T 
িফ আদায় pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৭.০২০.২০০৪- ৭০ 
19-09-2010

  557 

 ৩৯ 
সামিরক বািহনী কমান্ড o াফ কেলেজর িবেদশী ছাtেদর িশkাদান, 
েবতন eবং বাসsান চাজর্ বিধর্তকরণ সংkাn। ০৭.১৭৫.০৩১.০১.০০.০১০.২০০৭- ২৩০ 12-10-2010   558

 ৪০ 
মধুপুর জাতীয় uদয্ান পিরচালনা o সংরkেণর জn িবিভn sাপনার 
রাজs িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪- ৭৭ 
03-11-2010

   559

 ৪১ Catch Certificate eর জn িফ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। ০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০- ০৩ 24-01-2011   560

 ৪২ 
জাতীয় গণমাধয্ম iনিsিটuট (িনমেকা) পিরচািলত িবিভn pিশkণ 
েকােসর্র িফ িনধর্ারণ/ পুনঃিনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান। 

০৭.১৪৩.০৫৫.০০.০০.০০৮.২০০৯- ১৪ 
02-02-2011

  561

 ৪৩ 
Sub-Marine Cable, Terrestorial Cable-eর fees and Charges 
হােরর uপর aথর্ িবভােগর সmিত pদান। 

০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০৭.০৪৭.২০০৯- ০৬ 
01-03-2011

  562
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 ৪৪ 
খাদয্শs o খাদয্সামgী বয্বসার নতনু লাiেসn িফ, নবায়ন িফ, ডুিpেকট 
কিপ িফ িনধর্ারণ সংkাn eকিট eসআরo eর uপর aথর্ িবভােগর 
মতামত/সmিত pদান pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৪৪.০০.০১.০৫৬.২০১১- ০৯ 
23-03-2011

 563 

 ৪৫ 
বst o পাট মntালেয়র আoতাধীন পাট aিধদpেরর পাট (লাiেসিnং eন্ড 
eনেফাসর্েমন্ট) িবিধমালা, ১৯৬৪’র িসিডuল- ১ (rল- ৩) e বিণর্ত িফস 
বৃিdর িবষেয় মতামত/সmিত pদান pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৩৮.০০.০২.০৫৩.২০১০.১০ 
28-03-2011

  564

 ৪৬ 
কkবাজার েজলার ডুলহাজরা সাফারী পােকর্র pেবশ dােরর িফ eবং গাড়ী 
পািকর্ং িফ পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪.১২ 
11-04-2011

  566

 ৪৭ 
ভারতীয় eবং পািকsানী নাগিরকগেণর বাংলােদশ মেণর েkেt pেযাজয্ 
Duplicate Registration ফরম isয্ িফ পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৫৪.০৭.০০.০০৫.২০০২- ৫১ 
15-05-2011

  567

 ৪৮ 
২০১০- ২০১১ aথর্ বছর হেত জাতীয় uিdদ uদয্ান, িমরপরু, ঢাকার সদর 
pেবশ েগiট o বলধা বাগােনর িসবলী aংেশ pেবশ েগiেটর ‘pেবশ িফ’ 
বিধর্তকরণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪.১৭ 
16-05-2011

 568

 ৪৯ 
খসড়া ‘েমiিলং aপােরটর o kিরয়ার সািভর্স িবিধমালা- ২০১০’ anযায়ী 
লাiেসn pদােনর িনিমt জামানত o লাiেসn িফ’র িবষেয় সmিত pদান 
pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০৫.০৩১.২০০৭- ১৮ 
30-05-2011

 569 

 ৫০ 
েsচ্ছােসবী সমাজকলয্াণ সং হার িনবnন িফ বৃিdর লেkয্ Voluntary Social 
Welfare Agencies (Registration and Control) Rules, 1962- eর 
সংি  aংশ সংেশাধন। 

০৭.১৪৫.০৩৪.০০.০০.০২৩.২০০৭- ১৯ 
20-06-2011

  570 

 ৫১ বঙ্গবn ুেসতুর পি ম পােড় iেকা- পােকর্র pেবশ িফ পনুঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। ০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪.২২ 26-06-2011   571 

 ৫২ 
Motor Vehicles Repairing Workshop-eর েরিজেsTশন িফ o বািষর্ক 
নবায়ন িফ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৪.০৪৪.০৪.০০.০৮০.২০০৮- ৬৯ 
29-06-2011

  572 

 ৫৩ eনিজo িবষয়ক বুয্েরার আoতাধীন েদশী o িবেদশী eনিজoসমূেহর িনবnন 
িফ, িনবnন নবায়ন িফ eবং anাn িফ’সমূেহর েরট পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৪৪.০০.০০.০১২.২০০২- ৭৯ 13-07-2011
  573 

 ৫৪ 
nাশনাল িডেফn কেলজ (eনিডিস)- র িবেদশী েকাসর্ েমmারেদর িবিবধ 
বয্য় িনধর্ারণ। ০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩১.০১০.২০০৭- ১০৮ 19-10-2011 574 

 ৫৫ 
ptতtt aিধদpেরর aধীন হ জাdঘর o pt হলসমূেহ pেবশ মূলয্ 
pবতর্ন o পুনঃিনধর্ারণ। 

০৭.১৪৫.০৩৬.০০.০২.০৪৮.২০০৯- ৫৭ 
27-10-2011

  575 

 ৫৬ 
েমাবাiল েফান লাiেসn নবায়ন গাiডলাiন anযায়ী Spectrum 
Acquisition Fee pদােনর েkেt িকিsর পিরমাণ o সময়সীমা পিরবতর্েনর 
psােব সmিত pদান। 

০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০২.০৫৭.২০১১- ৫৯ 
31-10-2011

  576

 ৫৭ 
VOIP Service Provider (VSP) লাiেসিnং গাiডলাiেনর িফ o 
চাজর্সমেূহর সংেশািধত psােব সmিত pদান। 

০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০২.০৫৭.২০১১- ৬০ 
31-10-2011

   577

 ৫৮ বাংলােদশ জাতীয় gnাগােরর সদs িফ বৃিdর psাব anেমাদন সংkাn। ০৭.১৪৫.০৩৬.০০.০২.০৪৮.২০০৯- ৮৪ 20-12-2011   578

 ৫৯ 
৩৩তম িবিসeস eর আেবদন পt eবং পরীkার িফ Teletalk 
Bangladesh Ltd. (TBL) eর মাধয্েম Online e gহণ। 

০৭.১৪৩.০৪৭.০০.০০.০৪৮.১৯৯৯- ০১ 
04-01-2012

  579 

 ৬০ eেজিn তািলকাভুিk িফ, eেজিn তািলকাভুিk নবায়ন িফ o সংি  
anাn িফ পুনঃিনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৫৫.০৩.০০.০১.২০১২- ১৮ 
12-03-2012

  580

 ৬১ Electronic Government Procurement (e-GP) System e িনবnন 
িফ িনধর্ারণ সংkাn। 

০৭.১৪৪.০৩৬.০০.০০.০৩৭.২০০৮- ২৭ 
18-03-2012

  581

 ৬২ nাশনাল েমিরটাiম inিটিটuশন পিরচািলত িবিভn েকােসর্র িফ িনধর্ারণ/ 
পনুঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৫৬.০০.০০.০১১.২০০৭/২২ 
28-03-2012

  582

 ৬৩ বাংলােদশ িচিন o খাদয্ িশl কেপর্ােরশেনর আoতায় ‘সড়ক unয়ন 
েসস’-eর হার পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৪.০৪৫.০০.০০.০৬১.২০০৮.৪৮ 
16-04-2012

 583

০৪  কর বিহর্ভতূ রাজs- ভাড়া    

 ০১ িশমলাপাড়া েরs হাuেজর ভাড়ার হার িনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বাঃeনিটআর/শা- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪/৩৬৭ 

11-11-2007
  585

 ০২ kয়াকাটা iেকা- পােকর্র pেবশ িফ o ভাড়া আদােয়র psাব pসেঙ্গ। aম/aিব/বাঃeনিটআর/শা- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ- ১)/৩৭২ 

17-12-2007
 586

 ০৩ 
জাতীয় িবjান o pযিুk জাdঘেরর aিডেটািরয়াম ভাড়া o কয্ািন্টন ভাড়া 
িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর- ২/িব-
(৬)/২০০৭/(aংশ- ২)- ২২ 15-05-2008

 587 

 ০৪ িসংড়া বন িব ামাগােরর ভাড়ার হার িনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর/শা- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪/৫৬ 

06-07-2008
 588

 ০৫ কলাপাড়া uপেজলার kয়াকাটা iেকাপােকর্ anাn ভাড়া আদায় pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর/শা- ৩/েকা-
৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ- ১)/৬৭ 

21-08-2008
 589 

 ০৬ 
ফায়ার সািভর্স o িসিভল িডেফn aিধদpেরর eয্াmেুলn সািভর্সসমূেহর 
ভাড়া পনুঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/নন- টয্াk েরিভিনu/শা-
১/৬/২০০০/৯৯ 02-12-2008

 590 
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 ০৭ 

যবু unয়ন aিধদpরাধীন pধান কাযর্ালয় eবং েদেশর িবিভn হােন (জাতীয় 
যবু েকnd eবং েকndীয় মানব সmদ unয়ন েকnd, সাভার বয্তীত) aবিsত যুব 
pিশkণ েকেndর িভআiিপকk, সাধারণ aিতিথকk, হলrম, েTিনংrম eবং 
েহাে ল বয্বহােরর ভাড়া িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর- ৩/১(৫)/০৭(aংশ-
১)/২৩ 22-04-2009

  591 

 ০৮ oসমানী sিৃত িমলনায়তেনর ভাড়া বিৃdপূবর্ক পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর- ২/১(১১/১)/২০০৯- ০৬ 24-01-2010   593

 ০৯ 
বnpাণী বয্বsাপনা o pকৃিত সংরkণ aঞ্চল eর আoতাধীন sুেডন্ট 
ডরিমটরীর ভাড়া িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪- ৩২ 
29-06-2010

  594 

 ১০ 
সরকােরর রাজs আয় বৃিdর লেkয্ ptতtt aিধদpেরর িনয়ntাধীন খুলনা 
িবভাগীয় জাdঘেরর েসিমনার হেলর ভাড়া বিধর্ত করেণর বয্াপাের মতামত 
pদান pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৫.০৩৬.০০.০২.০৪৮.২০০৯- ৪৪ 
23-08-2010

  595 

 ১১ 
জাতীয় গণমাধয্ম iনিsিটuট (িনমেকা) পিরচািলত িবিভn pিশkণ 
েকােসর্র িফ িনধর্ারণ/ পুনঃিনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান। 

০৭.১৪৩.০৫৫.০০.০০.০০৮.২০০৯- ১৪ 
02-02-2011

 

 ১২ 
sরাT মntালেয়র আoতাধীন িবিভn নন- টয্াk েরিভিনu আiেটমসমূেহর 
েরট িনধর্ারণ/ পুনঃিনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৫৪.০২.০০.০৭১.১৯৯৯- ১৫ 
02-02-2011
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 ১৩ 
সািকর্ট হাuেজর কkসমূেহর ভাড়া, সরকাির যানবাহন বয্বহােরর ভাড়া 
eবং সড়ক পিরবহেনর ডরেমটিরর সীট ভাড়ার হার পুনিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৪৬.০০.০০.০০৫.২০০২- ৭৮ 
13-07-2011

  597 

 ১৪ 
ভাড়া pদানেযাগয্ sিবধাসমূেহর ভাড়ার হার িনধর্ারণ o পনুঃিনধর্ারণ 
সংkাn। (জাতীয় গণমাধয্ম inিটিটuেটর আoতাধীন লয্াব) 

০৭.১৪৩.০৫৫.০০.০২.০০৮.২০১১- ০৪ 
22-01-2012
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০৫  কর বিহর্ভতূ রাজs-  িবkয় মলূয্    

 ০১ dg খামাের uৎপািদত dg o dgজাত পেণয্র মূলয্ পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর/শাখা- ৩/েকা-
৪৪/১(৯)/২০০২- ০৭/৩৭১ 

04-12-2007
  606

 ০২ 
pিতরkা kয় মহাপিরদpর (িডিজিডিপ) eর েটন্ডার িসিডuল (দরপt) 
মূলয্ পনুঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর/শা- ১/pিতঃমঃ-
১/২০০২(aংশ- ১)/০৬ 

17-01-2008
  607

 ০৩ সরকাির খামাের ছাগীর মূলয্ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর/শাখা- ৩/েকা-
৪৪/১(৯)/২০০২- ০৭/১৬ 

03-03-2008
 608

 ০৪ 
িবেদেশ sারক ডাকিটেকট িফলােটিলক আiেটম িহেসেব কিমশেনর 
িভিtেত িবkয় pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর- ৩/১০/০৭(aংশ- ৭)/৪৩ 
14-05-2008

 609

 ০৫ 
িবিভn pশাসিনক o রাজs iuিনেটর ময্াপ o খিতয়ােনর িবkয় মূলয্ 
পনুঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর- ২/ভূম- ১৩/২০০৬- ৬৫ 
25-06-2008

  610

 ০৬ সরকাির হাঁস- মুরিগ খামােরর uৎপািদত পেণয্র মূলয্ পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/eনিটআর/শাখা- ৩/েকা-
৪৪/১(৯)/২০০২- ০৭/৭১ 

07-10-2008
  611

 ০৭ 
ঢাকা আরবান ময্াপ শীট, ভূ- েকা- aিডর্েনট eবং েবঞ্চমাকর্ eর মূলয্ 
পনুঃিনধর্ারণ সংkাn। 

০৭.১৪৩.০৫২.০২.০০.০০২.২০০২(aংশ-
১)/১৩ 

02-03-2010
  612 

 ০৮ 
েকndীয় েগা- pজনন o dg খামার, সাভার, ঢাকা- eর uৎপািদত dেধর 
মূলয্ পনুঃিনধর্ারণ। 

০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০- ৬৯ 
19-09-2010

  613

 ০৯ 
বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতৃর্ক pণীত মানিচt eবং ভূ- uপাtসমূেহর 
মূলয্ পনুঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৫২.০২.০০.০০২.২০০২- ৩৯ 
03-04-2011

   614

 ১০ 
বাংলােদশ আবহাoয়া aিধদpেরর হাiেDােজন pয্ােন্ট uৎপািদত udৃt 
হাiেDােজন গয্ােসর িবkয় মূলয্ পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৫২.০২.০০.০০২.২০০২(aংশ-
২)- ৪৭ 

02-05-2011
   617

০৬  কর বিহর্ভতূ রাজs-  িবjাপন    

 ০১ 
বাংলােদশ েবতােরর eফ.eম. Tাnিমটাের িবjাপন pচারমূলয্ হার 
িনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর/শাখা- ১/তথয্-
১/২০০৩(aংশ- ১)/৬৫ 

01-09-2008
  619

 ০২ 
বাংলােদশ েবতােরর ৩, ৫ o ১০ িকেলাoয়াট kমতাসmn eফ.eম. 
Tাnিমটাের (eফ.eম. ৮৮.৮) িবjাপন pচার মলূয্হার িনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর 
সmিত pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৩.০৫৫.০৩.০০.০১.২০১২- ০৯ 
12-02-2012

   620

০৭  কর বিহর্ভতূ রাজs-  জিরমানা    

 ০১ 
জিরমানা বয্তীত মলূ কর/ িফ জমাপবূর্ক েমাটরযােনর কাগজপt 
হালনাগাদকরণ eবং কর েখলাপী েমাটরযানসমেূহর জিরমানার হার 
পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/eনিটআর- ২/১(১৭/২-
২)/২০০৮(aংশ)/১৬ 22-03-2009

  623

 ০২ কর েখলাপী েমাটরযােনর জিরমানার হার পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। ০৭.০০.০০০০.১৪৪.৩২.১০৮.১১.১৫০ 15-12-2011   624 

০৮  কর বিহর্ভতূ রাজs-  েটাল    

 ০১ বঙ্গবn ুেসতুর েটাল হার পুনঃিনধর্ারণ সংkাn। ০৭.১৪৪.০৩১.০১.২০.০৫১.২০০৮- ৬৯ 16-08-2010   626

 ০২ 
নবাবগঞ্জ সড়ক িবভাগাধীন নবাবগঞ্জ- কনসাট- েসানামসিজদ সড়েক aবিsত 
‘শহীদ কয্ােpন মিহuিdন জাহাঙ্গীর বীরে  েসতরু (মহানnা েসত)ু’ oপর 
িদেয় পারাপারকারী যানবাহেনর েটাল হার পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১৪৪.০৪৪.০৩.০০.০৭০.২০০৮- ৪৪ 
01-06-2011

   627
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  িবষয় পt নmর তািরখ পৃ া 

 ০৩ 
বকসীগঞ্জ- সানnাবাড়ী- চররািজবপরু সড়েকর ২৭তম িকঃ িমঃ e িজিঞ্জরাম 
নদীর uপর aবিsত সানnাবাড়ী েসতরু oপর িদেয় চলাচলকারী যানবাহেনর 
েটালহার িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.০০.০০০০.১৪৪.৩২.০৮১.২০১১.১৬ 
12-03-2012
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aধ ায়-৪ 
েTজাির o ঋণ ব বsাপনা eবং 

কর বিহর্ভতূ  রাজs 
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 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৪ • 486 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
aভ nরীণ ঋণ ব বsাপনা o pিশkণ শাখা-১ 

নং-aম/aিব/সঋব a/ঋব শা-১/িবিবধ-৫/২০০৫/১৯৬ তািরখ: ২৬/০৬/২০০৬ 
 

পিরপt 
 

েসানালী ব াংক, বাংলােদশ ব াংক eবং িহসাবরkণ aিফেসর মেধ  েTজাির েলনেদেনর  
তথ  আদান pদােন পdিত িনধর্ারণ o কিmuটার pযিk ব বহার pসেু  

 
 aথর্ িবভােগর ০৮/০২/২০০৬ তািরেখর aম/ aিব/ সঋব শা-১/ িবিবধ-৫/ ০৫/ ৩৭ নmর পিরপেtর মাধ েম 
বাংলােদশ ব াংক কতর্ক সরকাির িহসােবর েলনেদন সংkাn তথ  সংরkেণর িবদ মান কাঠােমা পনিবর্ns করা হেয়েছ ৃ ূ
যা ১লা জলাi ু ২০০৬ তািরখ হেত কাযর্কর হেব। ei পিরপেtর anবিtৃ kেম সরকােরর নগদ pবাহ o িহসাব 
ব বsাপনােক aিধকতর গিতশীল, দk o কাযর্কর করার লেk  বাংলােদশ ব াংক o েসানালী ব াংেকর মাধ েম 
পিরচািলত সরকাির েলনেদনসমহ মntণালয়িভিtক ব াংক uপ িহসােবর সে  স িতসাধনপবর্ক িহসাবরkণ aিফসসমহ ূ ূূ
কতর্ক িহসাব pণয়েনর ব বsা gহণ করা হেয়েছৃ । পনিবর্ns কাঠােমার আoতায় বতর্মাু ন িহসাবরkণ পdিতর কিতপয় 
পিরবতর্ন o কিmuটার pযিkর ব বহার বিd করা হেয়েছু ৃ । িহসাবরkণ পdিতর পিরবতর্েনর সােথ স িত েরেখ 
বাংলােদশ ব াংক o েসানালী ব াংক কতর্ক েTজাির েলনেদনসমেহর িরেপািটর্ং পdিতর unয়ন o কিmuটার pযিk ৃ ূ ু
ব বহােরর uেদ াগ gহেণর pেয়াজনীয়তা anভত হoয়ায় সরকার িনmিলিখত িসdাnসমহ gহণ কেরেছূ ূ : 

২। েসানালী ব াংেকর েTজাির শাখাসমেহর েTজাির কাযর্kম কিmuটারাiেজশনূ : 

১) ধমাt সরকােরর আদান কাযর্kেমর সােথ সংি  ু ১০৬িট শাখার (ঢাকায় ৪৫িটসহ) pেত কিটেত েTজাির 
কাযর্kম পিরচালনার জn েসানালী ব াংক িনজs ব বsাপনায় চালান receiving point e আলাদা কিmuটার 
sাপন করেব। েTজাির কাযর্kম s ভােব পিরচালনার জn aথর্ িবভাগ কতর্ক pেয়াজনীয় সফToয় ার সরবরাহ ু ৃ
করা হেব। ei িসdাn আগামী ৩০ েসেpmর eর মেধ  বাsবায়ন করার ব বsা িনেত হেব। 

২) সরকােরর আদান-pদান uভয় কাযর্kেমর সােথ সংি  েজলা পযর্ােয়র ৫৭িট শাখার েTজাির কাযর্kম 
পিরচালনার জn েসানালী ব াংক িনজs ব বsাপনায় আলাদা কিmuটার sাপন করেব। েTজাির কাযর্kম 
s ভােব পিরচালনার জn aথর্ু  িবভাগ কতর্ক pেয়াজনীয় সফToয় ার সরবরাহ করা হেবৃ । ei িসdাn আগামী 
৩০ েসেpmর eর মেধ  বাsবায়ন করার ব বsা িনেত হেব। 

৩) uপেজলা পযর্ােয়র ৪০৫িট শাখার মেধ  েয সমs েসানালী ব াংক শাখায় সরকােরর েলনেদেনর পিরমাণ েবশী 
েযমন শাশর্া, সাভার, হািকমপরু, েবগমগ , দামড়hদাু , পাটgাম, েটকনাফ, েকরাণীগ  iত ািদ anত ১০-
১২িট শাখায় েTজাির কাযর্kম পিরচালনার জn েসানালী ব াংক িনজs ব বsাপনায় কিmuটার sাপন করেব। 
েTজাির কাযর্kম s ভােব পিরচালনার জn aথর্ িবভাগ কতর্ক pেয়াজনীয় সফToয় ার সরবরাহ ু ৃ করা হেব। 
ei িসdাn আগামী ৩০ েসেpmর eর মেধ  বাsবায়ন করার ব বsা িনেত হেব। 

৪) uপেজলা পযর্ােয়র anাn শাখাসমেহর েTজাির কাযর্kমেক মধ েময়াদী কমর্পিরকlনার aধীেন পযর্ায়kেম ূ
কিmuটার pযিkর আoতায় আনার ব বsা gহণ করেত হেবু । 

৩। েসানালী ব াংক eর ৪০৫িট uপেজলা o ৫৭িট েজলা েTজাির শাখাসমেহর জn িরেপািটর্ং কাঠােমাূ : 

ক) েসানালী ব াংক o িহসাবরkণ কাযর্ালয় কতর্ক করণীয়ৃ : 

১) েসানালী ব াংেকর শাখাসমহ দিনক েলনেদেনর েডিবট o েkিডট skল সােপািটর্ং ভাuচার o চালানসহ ূ
aবশ i পরবিতর্ কমর্িদবেস পবর্ােhূ র মেধ  সংি  িহসাবরkণ aিফেস েpরণ করেব। 

২) েkিডট skেলর েkেt েTজাির চালানসহ সরকাির িহসাব নmর িভিtক di কিপ skল আলাদাভােব েpরণ 
করেত হেব। eর eকিট কিপ িহসাবরkণ aিফেস িহসাবায়েনর জn ব বহদত হেব eবং an কিপ 
সংি  সরকাির aিফস যার পেk সরকাির রাজs জমা হেয়েছ তার িনকট সরবরাহ করেত হেব। eেkেt 
িহসাবরkণ aিফস সংি  সরকাির aিফসসমহেক েTজাির চালান eর কিপ িনয়িমত সংgহ করেত ূ
anেরাধ জানােব। 

৩) িহসাবরkণ aিফস ব াংক কতর্ক েpিরত চালান o ভাuচারসমেহর skল gহেণর পরবিতর্ৃ ূ  কমর্িদবেসর 
মেধ  aবশ i িহসাবায়ন সmn করেব। িহসাবরkণ aিফেসর বিহেত pিতিট ব াংক uপ-িহসােবর 
িবপরীেত িনণর্য়কত ৃ ‘pািp o পিরেশাধ’ eবং ব াংক skল e pদিশর্ত ‘pািp o পিরেশাধ’ eর সােথ 
িমলেত হেব। e েkেt েকান গরিমল পিরলিkত হেল েজলা িহসাবরkণ aিফস কিmuটার িসেsেমর 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৪ • 487 • 

মাধ েম eবং uপেজলা িহসাবরkণ aিফস হােত িলেখ গরিমল (mismatch) িরেপাটর্ pণয়ন কের aিত 
drত ব াংকেক aবিহত করেব। 

৪) েসানালী ব াংক গরিমল িরেপাটর্ pািpর পরবতর্ী িদেনর িনয়িমত েলনেদেনর সােথ গরিমল সমnয় েদিখেয় 
েডিবট/ েkিডট skল o েডiিল েমেমা pণয়ন করেব। 

৫) েসানালী ব াংেকর িনকট হেত গরিমল সমnেয়র েমেমা pািpর পর েজলা িহসাবরkণ aিফস কিmuটার 
িসেsেম Mismatch Clearing Memo eর মাধ েম গরিমল সমnয় করেব eবং uপেজলা িহসাবরkণ 
aিফস গরিমল েরিজsাের সমnেয়র িবষয় িলিপবd করেব। 

৬) েসানালী ব াংক pিতিট uপ-িহসােবর েডিবট/েkিডট skেল pদিশর্ত েমাট a  িদন েশেষ েডiিল 
েমেমােত (Daily memo) uপ-িহসাবিভিtক িলিপবd কের পরবিতর্ কাযর্িদবেস পবর্ােhর মেধ  আ িলক ূ
aিফেস েpরণ করেব। 

৭) েকান কাযর্িদবেস সরকাির িহসােব েকান েলনেদন সংঘিটত না হেল সংি  শাখা েডiিল skেলর eকিট 
‘শণূ ’ pিতেবদন িহসাবরkণ aিফেস eবং েডiিল েমেমার eকিট ‘শণূ ’ pিতেবদন ব াংেকর আ িলক 
িহসাবরkণ aিফেস েpরণ করেব। 

৮) আ িলক aিফস pাp েডiিল েমেমাসমহ ূ e-mail/ Network eর মাধ েম ঐিদনi ঢাকায় pধান 
কাযর্ালেয় েpরণ করেব। 

৯) েসানালী ব াংক eর pধান কাযর্ালয় সকল আ িলক aিফস হেত pাp েডiিল েমেমাসমহ eকিtত কের ূ
পণর্া  িববরণী ূ (শাখা o uপ-িহসাব িভিtক) পরবতর্ী ২ (di) কাযর্িদবেসর মেধ  বাংলােদশ ব াংেকর 
সরকাির িহসাব শাখায় েpরণ করেব। 

১০) সরকাির েলনেদন সংঘিটত হবার তািরখ o বাংলােদশ ব াংেক তা িরেপাটর্ করার তািরখ eর মেধ  
সময়সীমা সাধারণভােব ৫ িদন হেব, যা েktিবেশেষ সেবর্া  ৭ িদন পযর্n হেত পাের। েকান শাখার 
েডiিল েমেমা েpরেণ ৭ িদেনর aিধক িবলm হেল বাংলােদশ ব াংক িনিদর্  হাের জিরমানা আদায় করেব। 

১১) সরকাির েলনেদেনর সােথ সংি  ব াংেকর সকল শাখা aিফস pিত মােসর েশষ কমর্িদবেসর েডiিল 
েমেমা pstত করার পেবর্i েডiিল skল সংি  িহসাবরkণ aিফেস েpরণ করেবূ । 

১২) িহসাবরkণ aিফস জrরী িভিtেত তা িহসাবায়ন করেব eবং ঐ িদেনর েকান গরিমল পাoয়া েগেল uk 
গরিমলসহ ঐ মােস েকান গরিমল aসমnিয়ত থাকেল তা drতত ব াংকেক জানােব। 

১৩) ব াংক কতর্ক সকল গরিমল সমnয় কের েশষ কমর্িদবেসর েডiিল েমেমা pstত কের ব াংেকর আ িলক ৃ
কাযর্ালেয় eবং eকিট সংেশািধত েডiিল skল িহসাবরkণ aিফেস েpরণ করেব। 

১৪) িহসাবরkণ aিফস সংেশািধত েডiিল skেলর িভিtেত গরিমলসমহ সংেশাধন করেবূ । 

১৫) েশষ কমর্িদবেসর েডiিল েমেমার dতা িবষেয় ব াংক কমর্কতর্া o িহসাবরkণ কমর্কতর্া েযৗথভােব দায়ী 
থাকেবন। 

১৬) uk পdিত সিঠকভােব anসরণ করা হেল ব াংক কতর্ক pিত মােস pণয়নকত মািসক েমেমােত pদিশর্ত ৃ ৃ
a  eবং িহসাবরkণ aিফেসর িহসােব pদিশর্ত a  aবশ i িমলেব। ব াংক aিফসার o িহসাবরkণ 
aিফসােরর েযৗথ sাkের ei মািসক েমােমার কিপ িহসাবরkণ aিফস o ব াংক s-s ঊ র্তন 
কতর্পেkর িনকট িনধর্ািরত সমেয়র মেধ  েpরণ করেবৃ । 

১৭)  িহসাবরkণ aিফেসর pিতsাkর ব তীত েসানালী ব াংেকর েকান পরেনা গরিমেলর দািব িনsিt করা ু
যােব না। িহসাবরkণ aিফস eেkেt েসানালী ব াংক কতর্ক pদিশর্ত গরিমেলর aে র সত তা িনজs ৃ
েরকেডর্র সােথ যাচাi কের pিতsাkর করেব। তেব psািবত পdিত কাযর্কর হেল ১লা জলাi ু ২০০৬ 
eবং তৎপরবিতর্ সমেয়র সকল েলনেদেনর েkেt েকান মােসর গরিমল পরবিতর্ মাস পযর্n aিনsn 
থাকার sেযাগ থাকেব না। 

খ) বাংলােদশ ব াংক কতর্ক করণীয়ৃ : 

১) েসানালী ব াংেকর pধান কাযর্ালয় কতর্ক েpিরত েডiিল েমেমার িভিtেত বাংলােদশ ব াংক ৃ ‘েসানালী 
ব াংক সরকাির েলনেদন িহসাব’ (Sonali Bank Govt. Transaction Account) েক েডিবট বা েkিডট 
eবং বাংলােদশ ব াংেক রিkত ‘েসানালী ব াংক িহসাব’েক েkিডট বা েডিবট কের monetary 
settlement করেব। িদন েশেষ বাংলােদশ ব াংক সরকােরর পেk বাংলােদশ ব াংেকর বিহেত েসানালী 
ব াংেকর monetary settlement খােত েদনা/ পাoনাসহ বাংলােদশ ব াংেকর pধান কাযর্ালয় o 
শাখাসমহ কতর্ক সরকােরর পেk পিরচািলত সকল েলনেদন সমnয় করেব eবং ূ ৃ ‘uপায় uপকরণ’ eবং 
pেযাজ  েkেt ‘aভ nরীণ ঋণ’ িনধর্ারণ কের সংি  ব াংক uপ-িহসােবর িবপরীেত pদশর্ন করেব 
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২) বাংলােদশ ব াংক সকল েসানালী ব াংক েTজাির শাখার নােম pিতিট ব াংক uপ-িহসাব eর িবপরীেত 
শাখািভিtক সহায়ক মািসক চলমান েলজার (subsidiary running ledger account) সংরkণ করেব। 
ei েলজার পরবিতর্ মােসর ১৫ তািরখ পযর্n েখালা রাখা হেব যােত েসানালী ব াংেকর pধান কাযর্ালয় 
হেত pাp পবর্বতর্ী মােসর েকান তািরেখর েডiিল েমেমােত pদিশর্ত েদনাূ /পাoনা সরকােরর সংি  
ব াংক uপ-িহসােবর িবপরীেত pদশর্ন কের মাসিভিtক uপিহসাবoয়াির েমাট a  িনণর্য় করা যায়। ei 
েলজােরর শাখািভিtক মািসক িববরণী িহসাব মহািনয়ntক কাযর্ালেয়র িনজs েরকেডর্র সােথ যাচাi করার 
জn েpরণ করেব। 

৪। ১০৬িট েজলা পযর্ােয়র েTজাির শাখাসমেহর জn ূ ( ধমাt আদান কাযর্kম আেছু ) িরেপািটর্ং কাঠােমা: 

১) েসানালী ব াংেকর শাখাসমহ েকান কাযর্িদবেসর pািpর তথ  পরবতর্ী কাযর্িদবস পবর্াূ ূ েhর মেধ  েডiিল skেলর 
d’কিপ (pিতিটর সে  চালােনর eক কিপসহ) eবং েডiিল েমেমা সংি  সমnয়কাির pধান শাখায় েpরণ 
করেব। 

২) সমnয়কাির pধান শাখা েডiিল skেল pদিশর্ত তথ  o েডiিল েমেমার তথ  িমলকরণ কের ঐিদনi বাংলােদশ 
ব াংেকর sানীয় aিফেস েpরণ করেব যার িভিtেত বাংলােদশ ব াংক সরকাির িহসােব েkিডট েদখােব। ঢাকার 
েkেt শাখা সংখ ার আিধক  িবেবচনায় (৪৫িট) ei সময়সীমা di কাযর্িদবস পযর্n বিধর্ত করা যােব। 

৩) সমnয়কাির শাখা েডiিল skেলর di কিপেত বাংলােদশ ব াংক কতর্ক সংি  ব াংক uপৃ -িহসােব েkিডট 
করার তািরখ uেlখ কের সংযkু  চালানসহ সংি  িহসাবরkণ কাযর্ালেয় েpরণ করেব। 

৪) িহসাবরkণ কাযর্ালয় েডiিল skেলর eক কিপর সােথ সংযk চালােনর a  skল pািpর di কাযর্িদবেসর ু
মেধ  সংি  ব াংক uপ-িহসােব েkিডট করার তািরেখ িহসাবভk করেবু । েডiিল skেলর an কিপ সংযk ু
চালানসহ সংি  সরকাির aিফস যার পেk সরকাির রাজs জমা হেয়েছ তার িনকট সরবরাহ করেত হেব। 
eেkেt িহসাবরkণ aিফস সংি  সরকাির aিফসমহেক েTজাির চালান eর কিপ িনয়িমত সংgহ করেত ূ
anেরাধ জানােব। 

৫। বাংলােদশ ব াংক eর pধান কাযর্ালয় o ৯িট শাখায় পিরচািলত আদান-pদান কাযর্kম িবষেয় গহীতব  ব ব হাৃ :- 

১) বাংলােদশ ব াংক eর মিতিঝল o সদরঘাট শাখাসহ anাn সকল শাখাসমেহ সরকােরর আদানূ -pদান 
কাযর্kম পিরচািলনা করার জn sিনিdর্  কিmuটার থাকেত হেব, যা বাংলােদশ ব াংক িনজs ব বsাপনায় 
সংgহ করেব। েTজাির কাযর্kম s ভােব পিরচালনার জn aথর্ িবভাগ কতর্ক pেয়াজনীয় সফToয় ার সরবরাহ ু ৃ
করা হেব। eখােন uেlখ , ei শাখাসমেহর েTজাির কাযর্kেম কিmuটার pযিkর ব বহার সরকােরর রাজs ূ ু
আদােয় gাহক েসবার মান uেlখেযাগ  পিরমােণ বিd করেবৃ । 

২) েTজাির rল eবং সরকােরর সে  বাংলােদশ ব াংেকর চুিkর িবধান anযায়ী বাংলােদশ ব াংক সরকােরর 
Public Debt Manager িহেসেব sচাrভােব দািয়t pিতপালন eবং eর pধান কাযর্ালয় কতর্ক পিরচািলত ৃ
সরকােরর aভ nরীণ ঋণ, বেদিশক ঋণ o েরিমেটn সংkাn েলনেদন িহসােব aিধকতর s তা আনায়েনর 
লেk কিmuটার pযিk ব বহােরর মাধ েম েলজারু /েরিজsারসমহ সংরkেণর uেদ াগ gহণ করেবূ । eেkেt 
aথর্ িবভাগ pেয়াজনীয় সফToয় ার সরবরাহ করেব। 

৩) বাংলােদশ ব াংেকর ঢাকার মিতিঝল o সদরঘাট শাখা eবং pধান কাযর্ালেয়র সরকাির েলনেদন কাযর্kমেক 
aথর্ িবভােগর Wide Area Network eর আoতায় আনা হেব। 

৪) বাংলােদশ ব াংক aথর্ িবভােগর সে  আেলাচনাkেম uপযর্k িসdাn বাsবায়েন aিবলেm eকিট ু time bound 
কমর্ পিরকlনা pণয়ন করেব। 

৬। ei পিরপেtর ৩ o ৪নং anে েদর িসdাn ১লা জলাi ু ২০০৬ তািরখ হেত কাযর্কর হেব eবং কাযর্কর হoয়ার 
তািরখ হেত eতদসংkাn iেতাপেবর্ জািরকত আেদশসমহ eবং বতর্মােন pচিলত পdিতসমহ iত ািদর সংি  ূ ৃ ূ ূ
aংশ সংেশািধত হেয়েছ বেল গণ  হেব। 

সংযিkঃু  e পিরপেt uিlিখত পdিতসমেহর pেয়াজনীয় ব াখ া eবং s ীকরেণরূ  sিবধােথর্ গত ০৬/০৬/২০০৬ 
তািরেখ aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক, েসানালী ব াংক, িহসাব মহা িনয়ntক eবং সংি  সং হাসমেহর সােথ ূ
anি ত সভার কাযর্িববরণীর কিপ (৭ প াৃ ) eতদসে  সংযk করা হেলাু । 

 
 

েমাহাmদ মসিলম েচৗধরীু ু  
uপ সিচব 

েফান: ৭১৬ ৯৬০২ 
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নং-aম/aিব/সঋব a/ঋব শা-১/িবিবধ-৫/২০০৫/১৯৬ তািরখ: ২৬/০৬/২০০৬ 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা:- 

০১। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়, aিডট ভবন, ৪ আ মান মিফdলু ু  
iসলাম েরাড, ঢাকা-১০০০। 

০২। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক। (সংি  সকলেক পিরপt anযায়ী pেয়াজনীয় ব বsা gহণ করার িনেদর্শ pদােনর 
anেরাধসহ)। 

০৩। সিচব, aথর্ িবভাগ। 
০৪। aিতিরk সিচব (বােজট), aথর্ িবভাগ। 
০৫। aিতিরk সিচব (ব াংিকং), aথর্ িবভাগ। 
০৬। aিতিরk সিচব (pশাসন), aথর্ িবভাগ। 
০৭। িহসাব মহা িনয়ntক, িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। (সংি  সকলেক পিরপt anযায়ী 

pেয়াজনীয় ব বsা gহণ করার িনেদর্শ pদােনর anেরাধসহ)। 
০৮। aথর্ৈনিতক uপেদ া, aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
০৯। যgু-সিচব, বােজট-১ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১০। যgু-সিচব, বােজট-২ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১১। যgু-সিচব, ব াংিকং pশাসন anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১২। যgু-সিচব, ব াংিকং নীিত anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১৩। ব বsাপনা পিরচালক, েসানালী ব াংক। (সংি  সকলেক পিরপt anযায়ী pেয়াজনীয় ব বsা gহণ করার িনেদর্শ 

pদােনর anেরাধসহ)। 
১৪। pকl পিরচালক, eফeমআরিপ pকl, ৭-৯ কারoয়ান বাজার (৭ম তলা), ঢাকা-১২১৫। 
১৫। aিফস কিপ। 

 
 

iকবাল আblাহ হাrনু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬ ৩৯০৪ 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৪ • 490 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
aভ nরীণ ঋণ ব বsাপনা o pিশkণ শাখা-১ 

১২ জন ু ২০০৭ iং 
নং-aম/aিব/সঋব শা-১/সরকাির িহসাব-১/২০০৭/১৩১ তািরখ: 

২৯ জ  ১৪১৪ বাং 
 

pjাপন 
 

িবষয়: Treasury Rules-eর aধীেন pণীত Subsidiary Rules-eর ৭১(২) ধারা সংেশাধন। 
 

সরকােরর িহসাব ব বsাপনা কাযর্kেম aিধকতর s তা o গিতশীলতা আনয়েনর লেk  Bangladesh Treasury 
Rules-eর aধীেন pণীত Subsidiary Rules-eর ৭১(২) ধারার বতর্মান িবধানিট িনmrপভােব সংেশাধন করা হেলা: 

‘District Accounts Officers obtain supply of cheque books from the office of the Controller 
General of Accounts. All other cheque issuing officers get their supply of cheque books either 
from the office of the Controller General of Accounts or from the District Accounts Officer or 
from the Chief Accounts Officer concerned as decided from time to time by the Controller General 
of Accounts’. 

০২। pjাপনিট সরকাির েগেজেটর পরবতর্ী সংখ ায় pকােশর pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anেরাধ করা হেলা। 
 

রাTপিতর আেদশkেম, 
 
 

েমাহাmদ মসিলম েচৗধরীু ু  
uপসিচব (ঋণ ব বsাপনা) 

েফান: ৭১৬৯৬০২ 
uপিনয়ntক 
বাংলােদশ ফরম o pকাশনা aিফস 
েতজগাঁo, ঢাকা। 

 ১২ জন ু ২০০৭ iং 
নং-aম/aিব/সঋব শা-১/সরকাির িহসাব-১/২০০৭/১৩১/১(১২) তািরখ: 

২৯ জ  ১৪১৪ বাং 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ (েজ তার িভিtেত নয়): 

০১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ/ মখ সিচবু , pধান uপেদ ার কাযর্ালয়। 
০২। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়, aিডট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 

(তঁার aধীন সকল দpর/aিফসসমেহ pেয়াজনীয় প া েনর anেরাধসহূ ৃ ) 
০৩। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক। (তঁার aধীন সকল দpর/aিফসসমেহ pেয়াজনীয় প া েনর anেরাধসহূ ৃ ) 
০৪। সিচব (সকল), ------------------------------------------------------। 

(তঁার aধীন সকল দpর/ aিফসসমেহ pেয়াজনীয় প া েনর anেরাধসহূ ৃ ) 
০৫। aিতিরk সিচব (সmদ o সমnয়)/ aিতিরk সিচব (ব াংিকং)/ aিতিরk সিচব (pিবিধ), aথর্ িবভাগ। 
০৬। aথর্ৈনিতক uপেদ া, aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
০৭। যgসিচব ু (সকল), --------------------------------------------, aথর্ িবভাগ। 
০৮। মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ। 
০৯। িহসাব মহািনয়ntক, িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 

(তঁার aধীন সকল দpর/aিফসসমেহ pেয়াজনীয় প া েনর anেরাধসহূ ৃ ) 
১০। ব বsাপনা পিরচালক, েসানালী ব াংক। (তঁার aধীন সকল দpর/aিফসসমেহ pেয়াজনীয় প া েনর anেরাধসহূ ৃ ) 
১১। uপসিচব (বােজট-১), বােজট-১ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১২। aিফস কিপ। 

 
iকবাল আblাহ হাrনু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬ ৩৯০৪ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
aভ nরীণ ঋণ ব বsাপনা o pিশkণ শাখা-১ 

নং-aম/aিব/সঋব শা-১/সরকািরিহসাব-১/২০০৭/১৪৩  তািরখ: ১৯.০৬.২০০৭ 

পিরপt 
 

িবষয়: েTজাির rেলর aধীেন pণীত সাবিসিডয়াির rল সংেশাধনপবর্ক িবভাগীয় aিফসসমহ কতর্ক েচক বi ূ ূ ৃ
সংgেহর বতর্মান পdিতর পিরবতর্ন। 

সtূ : িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালেয়র ২৪.০৪.২০০৭ তািরেখর িসিজe/চ.িহ. o জমা শাখা/ েরিমঃ/ ১০১/ ০৪-
০৫/৩৫৪ সংখ ক পt। 

 
 েTজাির rলs-eর aধীেন pণীত সাবিসিডয়াির rল (eস আর) ৭১(২)-eর িবধান anযায়ী কিতপয় িবভাগীয় 
aিফস (সড়ক o জনপথ aিধদpর, গণপতর্ aিধদpরূ , জনsাs  aিধদpর, বনিবভাগ, গহসংsান কতর্পkৃ ৃ , েরিডo 
বাংলােদশ, কা মs) তােদর েচক বi েজলা িহসাবরkণ aিফস (িডeo aিফস) েথেক সংgহ করেছ। িকn ু uk 
aিফসসমহ তােদর মািসক আয়ূ -ব েয়র িহসাব (ব বhত েচেকর িহসাবসহ) সরাসির সংি  pধান িহসাবরkণ aিফেস 
েpরণ করেছ। eক aিফস হেত েচক বi সংgহ eবং an aিফেস িহসাব িববরণী েpরণ করার কারেণ েচক বiেয়র 
িহসাব রাখাসহ সরকাির িহসাব pণয়েন নানািবধ সমস া udত হেূ । িবভাগীয় aিফসসমহ কতর্ক িডeo aিফস হেত ূ ৃ
েচক বi সংgেহর বতর্মান ব বsার পিরবেতর্ s-s pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্ার aিফস (িসeo aিফস) হেত সংgেহর 
পdিত চাল করার লেk  eস আর ু ৭১(২) সংেশাধনkেম িনmrপ িবধান করা হেয়েছ: 

 সংেশািধত eস. আর. ৭১(২) ‘District Accounts Officers obtain supply of cheque books from the 
office of the Controller General of Accounts. All other cheque issuing officers get their supply of 
cheque books either from the office of the Controller General of Accounts or from the District 
Accounts Officer or from the Chief Accounts Officer concerned as decided from time to time by 
the Controller General of Accounts.’ 

০২। uপযর্k সংেশািধত eস আর ু ৭১(২)-eর িবধান pেয়াগ কের িবভাগীয় aিফসসমহ কতর্ক িডeo aিফস হেত েচক ূ ৃ
বi সংgেহর বতর্মান পdিতর পিরবেতর্ িসeo aিফস হেত সংgেহর পdিত চাল হেবু । e েkেt সংি  সকলেক 
িনmিলিখত পdিত anসরণ করেত হেব: 

ক) িসeo aিফসসমহ িবভাূ গীয় aিফসসমেহর চািহদাপt ূ (requisition) anযায়ী েTজাির rেলর সংি  িবধান 
anসরেণ েচক বi সরবরাহ করেব eবং pদt েচক বiেয়র িববরণ (েচক বi নmর o েচক নmর িসিরজ) 
কিmuটার িসেsেম anভর্k করেবু । পরবিতর্েত সংি  িবভাগীয় aিফসসমহ মািসক িহসােবর সাূ েথ সংি  
মােস ব বহদত েচেকর তািলকা (েচক বi নmর o েচক নmরসহ) িসeo aিফেস েpরণ করেল তা িসeo 
aিফেসর কিmuটার িসেsেম anভর্k করেবু । 

খ) িবিভn িবভাগীয় aিফস কতর্ক is কত েচকসমহ বাংলােদশ ব াংকৃ ৃ ূ /েসানালী ব াংক কতর্ক পিরেশািধত হেয় ৃ
সংি  িডeo aিফেস েফরত আসেল তা িডeo aিফস কতর্ক ৃ Transaction Accounting System (TAS)/ 
Integrated Budgeting and Accounting System (IBAS) িসেsেম anভর্k কের ু Wide Area 
Network (WAN)/CD/Pen-drive-eর মাধ েম সংি  িসeo aিফেস েpরণ করেব। 

গ) িবভাগীয় aিফসসমহ কতর্ূ কৃ েpিরত মািসক িহসােবর সােথ সংযk is কত েচেকর তািলকা eবং িডeo ু ৃ
aিফস কতর্ক ৃ WAN/CD/Pen-drive-eর মাধ েম েpিরত পিরেশািধত েচেকর তািলকা সংি  িসeo 
aিফেসর কিmuটার িসেsেম anভর্k কের sয়ংু িkয়ভােব িমিলেয় েদখার ব বsা িনেত হেব। e েkেt েকান 
aিনয়ম/ভল ধরা পড়েল তা aিবলেm সংি  িবভাগীয় aিফেসর নজের eেন pেয়াজনীয় সংেশাধনমলক ু ূ
ব বsা িনেত হেব। িসeo ব িkগতভােব e িবষয়িট সরাসির তদারিক করেবন। 

০৩। িসeo aিফস িনmিলিখত িবষয়সমহ িবেবচনায় িনেয় িবভাগীয় aিফসসমহেক nতন েচক বi is  করেবূ ূ । e েkেt 
িসeo’র সরাসির anেমাদন ব তীত an েকান aধsন কমর্কতর্ার anেমাদেন েচক বi is  করা যােব না। 

 সংি  aিফস িনিদর্  সমেয়র মেধ  মািসক িহসাব েpরণ কের িক না; 
 বােজট aিতিরk ব য় করা হেয়েছ িক না; 
 মািসক িহসােবর সােথ িবিধ েমাতােবক েpিরতব  ভাuচার o anাn আnষাি ক কাগজপt েpরণ করা হয় িক 

না; 
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 েকান মntণালয়/ িবভাগ o সরকাির িডপাটর্েমে টর পেk ব য় িনবর্ােহর জn েকান িডিভশন pাp বােজট কাযর্ 
সmাদন হবার পেবর্i Tাnফার eি Tর মাধ েম aলীক ূ (fictititous) ব য় েদিখেয় িডেপািজেট sানাnর কেরেছ 
িক না; 

 েকান িডিভশন িঠকাদােরর pােপ র েচেয় েবিশ aে র িবল পাশ কের সরকাির িবিধ লংঘনপবর্ক িনিদর্  েরেটর ূ
aিতিরk েরেট retention money কতর্ন েদিখেয় পরবতর্ী আিথর্ক বছের ব য় করার uেdেশ  Contractors’ 
Security Deposit-e জমা কের েরেখেছ িক না; 

 েকান িডিভশন eিটিস/eিটিড is র মাধ েম কাযর্ সmাদন হবার পেবর্i aলীকূ (fictitious) ব য় েদিখেয় 
সরকাির বােজট বরাd an েকান িডিভশন-eর িনকট sানাnর কেরেছ িক না; eবং 

 মািসক িহসােবর সােথ েpরীত ভাuচার যাচাiেয়র মাধ েম িসeo aিফস কতর্ক িচিhত aিনয়মৃ / ভল সংি  ু
aিফস কতর্কৃ সংেশাধন করা হেয়েছ িক না। 

০৪। e পিরপেt বিণর্ত পdিত ০১ জলাi ু ২০০৭ হেত কাযর্কর হেব। 
 
 

েমাহাmদ মসিলম েচৗধরীু ু  
uপসিচব (ঋণ ব বsাপনা) 

েফান: ৭১৬ ৯৬০২ 

নং-aম/aিব/সঋব শা-১/সরকাির িহসাব-১/২০০৭/১৪৩(১৯) তািরখ: ১৯.০৬.২০০৭ 

anিলিপ সদয় aবগিত o aধীনs aিফসসমহেক পিরূ পেtর িনেদর্শাnযায়ী 

ব বsা gহেণর জn pেয়াজনীয় িনেদর্শ pদােনর anেরাধসহ: 

1. গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা। 
2. বাংলােদেশর মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 
3. সিচব (সকল), ------------------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ। 
4. েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্, ঢাকা। 
5. িহসাব মহািনয়ntক, িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা (পিরপেtর িনেদর্শনা anযায়ী সংি  

িসeoগণেক pেয়াজনীয় িদকিনেদর্শনা pদােনর জn anেরাধ করা হেলা)। 
6. মহাপিরচালক, বাংলােদশ েবতার। 
7. মহাপিরচালক, পতর্ aিডট aিদধpরূ , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
8. মহাপিরচালক, বেদিশক সাহায প  pকl aিডট aিধদpরু , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
9. মহাপিরচালক, িসিভল aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
10. মহাপিরচালক, sানীয় o রাজs aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
11. েচয়ারম ান, জাতীয় গহায়ণ কতর্পkৃ ৃ , ঢাকা। 
12. ব বsাপনা পিরচালক, েসানালী ব াংক, ঢাকা। 
13. pধান pেকৗশলী, সড়ক o জনপথ aিধদpর। 
14. pধান pেকৗশলী, গণপতর্ aিধদpরূ । 
15. pধান pেকৗশলী, জনsাs  pেকৗশল aিধদpর। 
16. pধান বন সংরkক, বাংলােদশ বন িবভাগ। 
17. মহাপিরচালক, l েরয়াত o pত পর্ণ পিরদpর, ঢাকা। 
18. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, ---------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
19. িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, ------------------------------------------। 

 
iকবাল আblাহ হাু rন 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৩৯০৪ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
aভ nরীণ ঋণ ব বsাপনা o pিশkণ শাখা-১ 

নং-aম/aিব/সঋব শা-১/সরকাির িহসাব-১/২০০৭/১৪৪ তািরখ: ১৯.০৬.২০০৭ 

পিরপt 
 

িবষয়: সরাসির েচক is র মাধ েম বােজট ব য় িনবর্াহ করার kমতাpাp িবভাগীয় aিফসসমহ ূ (সড়ক o জনপথ 
aিধদpর, গণপতর্ aিধদpরূ , জনsাs  aিধদpর, বনিবভাগ, গহসংsান কতর্পkৃ ৃ , েরিডo বাংলােদশ, কা মs) 
কতর্ক কাযর্ সmাদেনর পেবর্i aলীক ৃ ূ (fictitious) ব য় েদখােনার মত grতর আিথর্ক aিনয়ম েরাধ o বােজট 
aিতিরk ব য় পিরবীkণ। 

 
িবভাগীয় aিফসসমেহর িহসাব যাচাi কের েদখা েগেছ েকান েকান িবভাগীয় aিফস আিথর্ক বছর েশেষ বােজট ূ

তামািদ (lapse) eড়ােনার uেdেশ  সরকাির আিথর্ক িবিধ-িবধােনর পিরপ থী পdিত anসরেণর মাধ েম কাযর্ সmাদন 
হবার পেবর্i সmণর্ aিনয়িমতভােব বােজেটর িবপরীেত aলীক ূ ূ (fictitious) ব য় েদিখেয় িডেপািজট খােত বােজট বরাd 
sানাnর কের রােখ eবং পরবিতর্ আিথর্ক বছরসমেহ িডেপািজট খাতেক েডিবট কের েচক is র মাধ েম সরকাির বােজট ূ
বরাd কাঠােমার বাiের সরকাির ব য় িনবর্াহ কের। eেত সরকাির আিথর্ক ব বsাপনায় িনmrপ িবrপ pভাব পড়েছ। 

 aলীক (fictitious) ব য় আিথর্ক agগিতেত (financial progress) anভর্k হবার কারেণ বাsব agগিত ু
(physical progress) o আিথর্ক agগিত তলনীয় ু (comparable) হে  না; 

 সরকােরর fiscal expenditure িরেপােটর্ pদিশর্ত ব েয়র eকিট uেlখেযাগ  aংশ কাযর্ সmািদত হবার পেবর্i ূ
সরকােরর ব য় িহেসেব pদিশর্ত হে  যা s  বােজট ব বsাপনার পিরপ থীু ; 

 আিথর্ক agগিত o বাsব agগিতর মেধ  েকান সাম স  না থাকায় েকান pকেlর পিরবীkণ, মল ায়ন o ূ
িনরীkা কাযর্kম পিরচালনায় জিটলতা সি  হেৃ ; 

 আিথর্ক বছর েশেষ বােজট ব য় না কের aলীক সমnেয়র মাধ েম িডেপািজট খােত sানাnর কের পরবিতর্ 
বছের ব েয়র sেযাগ সি  করার কারেণ uপেযাজন আiন ৃ (Appropriation Act) লংিঘত হে ; eবং 

 eক আিথর্ক বছের ব য় েদিখেয় পরবিতর্ বছের েচক is  করার কারেণ সরকােরর নগদ pবাহ o বােজট ব য় 
eর মেধ  তারতম  সি  হেৃ । eেত সরকােরর s  নগদ ব বsাপনা ব াহত হেু । 

০২। uপযর্k সমস াসমহ সমাধান eবং বােজট aিতিরk ব য় েরাধ করার uেdেশ  সকল িবভাগীয় aিফসসমহেক িনেm ু ূ ূ
বিণর্ত পdিত anসরেণ সরকাির ব য় িনবর্াহ করেত হেব: 

ক) pেত ক িবভাগীয় aিফস মািসক িহসােবর সােথ pিতিট কাজ (work) o aথর্ৈনিতক েকােডর িবপরীেত pাp 
বােজট (বােজট সt uেlখসহূ ), সংি  মাস পযর্n ব য় o aব িয়ত বােজট-eর eকিট িববরণী (Schedule) 
িসeo aিফেস দািখল করেব। িসeo aিফস uk িববরণীেত pদিশর্ত তথ ািদ aিফসিভিtক েরিজ াের 
সংরkণ করেব। িসeo aিফস মািসক িহসােব pদিশর্ত ব য় o িববরণীেত pদিশর্ত সংি  মােসর ব েয়র 
মেধ  েকান aসাম স  বা বােজট aিতিরk ব য় হেয়েছ িকনা তা যাচাi কের েদখেব। েকান aসাম স  েপেল 
বা বােজট aিতিরk ব য় েগাচরীভত হেল িসeo aিফস িনরীkা েনাট জাির কের সংি  aিফেসর ব াখ া ু
gহণ করেব। 

খ) েকান িডিভশন যিদ িবেশষ pকিতর কােজর জn েকান িবেশষািয়ত ৃ (specialised) িডিভশনেক sিনিদর্  
কােজর estimate eর িবপরীেত বােজট বরাd pদান কের তাহেল তা পেtর মাধ েম aবিহত করেব। eেkেt 
েকানkেমi eিটিস is  কের িহসাবভk করা যােব নাু । সংি  িবেশষািয়ত িডিভশন পেtর মাধ েম pাp 
বােজেটর িভিtেত সংি  কােজর িবপরীেত ব য় িনবর্াহ কের িহসাবভk করেবু । আিথর্ক বছর েশেষ aব িয়ত 
aথর্ সরকােরর বােজট পdিতর সাধারণ pিt◌ুয়ায় surrender/lapse হেব। 

গ) েকান িডিভশন কতর্ক pাp েকান বরাd eিটিসৃ /eিটিডর মাধ েম an েকান িডিভশেনর িনকট sানাnেরর 
মাধ েম pকত ব য় করার পেবর্i ব য় িহেসেব pদশর্ন grতর আিথর্ক aিনয়মৃ ূ । কােজi eেkেt (খ) েত বিণর্ত 
পdিত anসরণ কের বােজট ব য় করেত হেব। 

ঘ) aেনক েkেt েদখা যায়. েকান েকান িডিভশন চলিত িবল (running bill) eর িবপরীেত দাবী পিরেশােধর 
সময় চলিত িবেল pay order না িদেয় সরাসির হs রিশেদর (Hand Receipt) মাধ েম িনিদর্  হাের আয়কর, 
ভ াট, িরেটনশান মািন iত ািদ কতর্ন না কেরi িঠকাদােরর দািব পিরেশাধ কের থােক যা আiনিসd নয়। e 
পdিত পিরহার করেত হেব। 

ঙ) িবিভn িবভাগীয় aিফেসর িহসাব যাচাiকােল iহা পিরলিkত হেয়েছ েয বােজট তামািদ (lapse) eড়ােনার 
uেdেশ  aেনক িবভাগীয় aিফস সmণর্ েবূ -আiিনভােব pকত সmািদত কােজর েচেয় aিতিরk কাজৃ  েদিখেয় 
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িঠকাদােরর pােপ র েচেয় েবশী aে র িবল পাশ কের aিতিরk aথর্ contractors’ Security Deposit e 
sানাnেরর মত grতর আিথর্ক aিনয়ম কের থােক। সরকাির িবিধ লংঘনপবর্ক িনিদর্  েরেটর aিতিরk েরেট ূ
retention money কতর্ন েদিখেয় aিতিরk aথর্ Contractors’ Security Deposit-e জমা রাখার মাধ েম 
সংি  বছেরর pকত ব য় না হoয়া সেtto বােজেটর িবপরীেত ব য় pদশর্ন কের পরবিতর্ আিথর্ক বছের ৃ
খরেচর sেযাগ সি র uেdেশ  erপ পdিত anসরণ করা হেয় থােকৃ । সরকাির বােজট শ লার পিরপ থী ৃ
erপ grতর আিথর্ক aিনয়ম পিরহার করেত হেব eবং erপ িবিধ বিহভর্ত কােজ জিড়তেদর দায়ু -দািয়t 
িনধর্ারণ কের শািsমলক ব বsা gহণ করেত হেবূ । 

চ) েকান মntণালয়/ িবভাগ o সরকাির িডপাটর্েমে টর পেk ব য় িনবর্ােহর জn েকান িডিভশন কতর্ক pাp বােজট ৃ
Tাnফার eি Tর মাধ েম ব য় েদিখেয় িডেপািজেট sানাnর কের পরবিতর্েত িডেপািজট খাতেক েডিবট েদিখেয় 
েচক is র মাধ েম ব য় করা eকিট grতর আিথর্ক aিনয়ম। িসeo aিফস, িডিভশনসমেহর মািসক িহসােবর ূ
সােথ েpিরত ভাuচার যাচাi কের erপ েকান Tাnফার eি Tর aিst েপেল তা দায়দািয়t িনধর্ারেণর জn 
জrরী িভিtেত ঊ র্তন কতর্পেkর নজের িনেবৃ । e িবষয়িট িসeo ব িkগতভােব সরাসির তদারিক করেবন। 

ছ) িডিভশনসমহ কতর্ক েpিরত মািসক িহসাব সরকাির িহসােব anভর্k করার পেবর্ িসeo aিফস ভাuচার ূ ুৃ ূ
যাচাiেয়র মাধ েম uপযর্k ু (ক) হেত (চ)-eর িবষয়gেলা িনরীkা কের েদখেব eবং েকান aিনয়ম পিরলিkত 
হেল িনরীkা েনাট জাির কের সংি  িডিভশেনর ব াখ া gহণ করেব। সেnাষজনক ব াখ া না েপেল সংি  
িসeo দায়-দািয়t িনধর্ারেণর জn তা িনয়ntণকারী কতর্পkৃ , aিধদpর pধান, িহসাব মহািনয়ntক, মntণালেয়র 
সিচব, aথর্ িবভাগ o মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক কাযর্ালয়েক aবিহত করেব। 

০৩। সকল িনয়ntণকারী কতর্পk e পিরপেtর িনেদর্শনা anযায়ী কাযর্kম পিরচািলত হে  িকনা s  তদারিকর মাধ েম ৃ ু
তা িনি ত করেবন eবং pেযাজ  েkেt দায়-দািয়t িনধর্ারণ কের pেয়াজনীয় শািsমলক ব বsা gহণ করেবনূ । িবভাগীয় 
িহসাবরkকগণ uপযর্k েkেt েকান aিনয়ম হেল ু CPWA code eর ২১ নmর ধারায় uেlিখত িবধান anসরণ করেবন। 

 
 

েমাহাmদ মসিলম েচৗধরীু ু  
uপসিচব (ঋণ ব বsাপনা) 

েফান: ৭১৬ ৯৬০২ 

নং-aম/aিব/সঋব শা-১/সরকািরিহসাব-১/২০০৭/১৪৪(১৬) তািরখ: ১৯.০৬.২০০৭ 

anিলিপ সদয় aবগিত o aধীনs aিফসসমহেক পিরপেtর িনেদর্শাnযায়ীূ  

ব বsা gহেণর জn pেয়াজনীয় িনেদর্শ pদােনর anেরাধসহ: 

১. বাংলােদেশর মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 
২. সিচব (সকল), ------------------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ। 
৩. েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্, ঢাকা। 
৪. িহসাব মহািনয়ntক, িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা 
৫. মহাপিরচালক, বাংলােদশ েবতার। 
৬. মহাপিরচালক, পতর্ aিডট aিদধpরূ , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৭. মহাপিরচালক, বেদিশক সাহায প  pকl aিডট aিধদpরু , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৮. মহাপিরচালক, িসিভল aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৯. মহাপিরচালক, sানীয় o রাজs aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০. েচয়ারম ান, জাতীয় গহায়ণ কতর্পkৃ ৃ , ঢাকা। 
১১. pধান pেকৗশলী, সড়ক o জনপথ aিধদpর। 
১২. pধান pেকৗশলী, গণপতর্ aিধদpরূ । 
১৩. pধান pেকৗশলী, জনsাs  pেকৗশল aিধদpর। 
১৪. pধান বন সংরkক, বাংলােদশ বন িবভাগ। 
১৫. মহাপিরচালক, l েরয়াত o pত পর্ণ পিরদpর, ঢাকা। 
১৬. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল), ---------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 

 
iকবাল আblাহ হাrনু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬ ৩৯০৪ 
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 Government of the People’s Republic of Bangladesh 
Ministry of Finance, Finance Division 

Resources and Debt Management Wing 
Domestic Debt Management and Training Section-1 

 
No. MF/FD/RDMS-1/Policy & Organization-3/2006/147 Dated: June 24, 2007 

 
NOTIFICATION 

 
Issuance of Bangladesh Government Treasury Bonds 

 
 

1. Government has decided to issue Bangladesh Government Treasury Bonds in pursuant of 
rule-4 of the Public Debt (Central Government) Rules 1946 with maturity of 5, 10, 15 and 20 
year. 
For this purpose the following definitions will be applicable: 
a) ‘BGTB’ means a Bangladesh Government Treasury Bond with maturity of 5, 10, 15 and 20 

years, issued in accordance with the terms and conditions mentioned in this notification. 
b) ‘Government’ means the Government of the People’s Republic of Bangladesh; 
c) ‘BB’ means the Bangladesh Bank; 
d) ‘Holder’ means an individual or institution in whose name a BGTB is held in the Subsidiary 

General Ledger (SGL) account or Investment Portfolio Securities (IPS) account maintained 
with the BB by a bank or financial institution; 

e) ‘Primary Dealer’(PD) means a bank or financial institution nominated by the BB for 
secondary trading and market making in the BGTBs. 

2. Eligibility 
i) Individuals and institutions resident in Bangladesh such as banks, non-bank financial 

institutions, insurance companies, bodies corporate, authorities responsible for the 
management of provident funds, pension funds etc. - shall be eligible to purchase the BGTBs; 

ii) Individuals and institutions not resident in Bangladesh shall also be eligible to purchase the 
BGTBs, with coupon payments and resale/redemption proceeds transferable abroad in foreign 
exchange, provided that: 
a) the purchase is made with funds from a non-resident foreign currency account with a 

bank in Bangladesh in the name of the purchaser; 
b) the BGTB purchased by a non-resident is not resold to a resident in Bangladesh within 

one year of purchase. Resale to other non-residents subject to fulfillment of (a) above 
would however be freely permissible. 

3. Maturity and other features 
i) BGTBs of 5-year, 10-year, 15-year and 20-year maturity shall be auctioned by the BB; 
ii) BGTBs shall be redeemable at maturity; and shall be freely tradable in the secondary market, 

subject to the provision mentioned in 2(ii)(b) for non-resident purchasers; 
iii) The BGTBs shall be issued at par through yield-based multiple price auctions. The cut-off 

yield as decided by the auction committee shall be fixed as the annual coupon rate of the bond 
irrespective of the yields quoted by the bidders. Bids quoted above the cut-off yield shall not 
be accepted. The bond shall be priced at par in the cut-off level. Bidders quoting a yield lower 
than the cut-off yield shall pay a premium along with the full purchase price to the 
Government at the time of issuance of bonds; 

iv) Coupon rates for bonds of each maturity shall be determined in the respective auctions and 
shall be payable at six-monthly intervals from the dates of issue; 

v) BGTBs shall be issued as registered bonds in un-certificated form, maintained in Subsidiary 
General Ledger (SGL) accounts with the BB; 

vi) Coupon payments on the BGTBs shall be liable to tax deduction as per Income Tax laws and 
regulations in force, except where specifically exempted thereunder; 
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vii) BGTBs held by banks and financial institutions on their own account shall qualify as approved 
security for Statutory Liquidity Requirement (SLR) fulfillment; BGTBs held on behalf of 
clients will not be eligible for this purpose. 

4. Sale procedure in primary issues 
i) Primary issues of the BGTBs shall be sold by the BB in auctions as per auction calendar 

announced prior to each financial year and also as per auction notice announced one week 
prior to each auction; 

ii) Banks and financial institutions maintaining current account with the BB for Cash Reserve 
Requirement (CRR) fulfillment, including those designated for secondary trading as PDs, may 
submit bids on own account and on behalf of other eligible purchasers; 

iii) The bids (in form BGTB-1) shall be for face value amounts in multiples of Taka 1.00 lac. The 
bidding bank/financial institution must ensure sufficient balance in excess of CRR in its 
current account with the BB to cover the full purchase price and premium if any; 

iv) Separate bids shall be submitted for BGTBs of different maturities; 
v) Bids in sealed covers shall be received upto 10.00 AM on the auction date at the Public Debt 

Office at BB, Motijheel Office. The bids shall be opened at 11-00 AM on the same day, listed 
in ascending order of yields (in form BGTB-2) and placed before the Auction Committee. The 
Committee shall accept bids in ascending order of yields upto the intended volume of issue. 
Between bids at the same yield, those from the PDs will have precedence over the others; 
between non-PD bidders at the same yield, the volume accepted shall be apportioned prorata; 

vi) Results of the auction shall be announced by 3-00 PM on the auction day. BGTBs shall be 
issued against the accepted bids on the following day by debit to the current accounts of the 
bidders with the BB for the purchase price, with advice to them in form BGTB-3. 
Government’s account with the BB shall be credited with the full face value amount of the 
BGTBs issued. The premium on the issues shall be credited to Government Account 
separately. The Government shall be advised of the transactions in form BGTB-4A & 4B; 

vii) The BGTBs shall be issued as registered stocks in uncertificated form, with no paper scrip. 
The transactions shall be processed as book-based clearing and settlement through SGL 
Accounts in which the entries shall represent ownership of securities of an investor, a transfer 
of ownership shall be completed by debiting and crediting the accounts concerned. Each bank 
or financial institution submitting bids in the auctions shall be eligible to maintain two SGL 
accounts with BB Motijheel office, one for their own position and the other, the Investment 
Portfolio Securities (IPS) account for their clients’ position. All transactions between the BB 
and the SGL account holders and those between the SGL account holders and their clients 
shall be recorded by the BB in these two SGL accounts (own or IPS) separately. The SGL 
account holders at their end shall also maintain SGL accounts separately for their own and 
clients’ positions. 

5. Sale procedure in secondary trading 
i) BGTBs purchased in primary issues through auctions may subsequently be traded freely 

(subject to the provisions mentioned in 2(ii)(b) for non-residents); the PDs shall undertake 
such secondary purchases and sales, quoting two-way prices. Transfers involved in these sales 
shall be booked in the SGL accounts with the BB Motijheel office upon application in Form 
BGTB-5 alongwith transfer declaration in Form BGTB-6. The transfer applications shall be 
accompanied by a fee of Taka 10 per transfer, chargeable to the transferor; 

ii) Transfers between own and IPS or IPS and IPS account of the same bank/financial institution 
involving no payment settlement through current account with the BB shall be booked 
rightaway upon receipt of duly filled in application, declaration form and transfer fee. For 
transfer application accompanied by cheque in payment settlement drawn on current account 
of the transferee in favour of the transferor, the transfer shall be booked in the SGL accounts 
concerned on a same day basis after booking of debits and credits to the current accounts 
concerned; 

iii) The transfer fees received shall be credited to the Account of BB, Motijheel office; 
iv) The PDs shall report their secondary market trading in BGTBs to BB Motijheel in form 

BGTB-7 on a daily basis, separately for each issue, from the date of issue in first auction. 
Other banks and financial institutions shall use the same form for reporting their total 
holdings, on a weekly basis. 
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6. Procedure for periodical coupon payments 
i) Shut period for transfer transactions shall commence three days before each due date of half 

yearly coupon payment on a BGTB issue. No transfer effected over this shut period shall be 
accepted. The balances of issue maturity wise shall be reconciled with account holders by 
calling for position statements in Form BGTB-8; 

ii) Payments at the specified coupon rates shall be calculated for the reconciled balances, and 
after necessary income tax deduction, if any, shall be credited on the due date to the current 
accounts of the concerned banks and financial institutions with the BB, by debit to 
Government account under advice in Form BGTB-9 to the departments concerned; 

iii) In case the due date of coupon payment falls on a holiday, the payment shall be made on the 
immediate next working day. 

7. Procedure for redemption of face value at maturity: 
i) Shut period on transfer transactions shall commence three days before the maturity date of a 

BGTB issue (also the due date for the last coupon payment); and all account holders of the 
issue under redemption shall be sent letters in Form BGTB-10 asking them to return duly 
signed receipt in Form BGTB-11 along with position statement in Form BGTB-8 for 
reconciliation of their balances maintained with the BB; 

ii) On the maturity date the face value on the reconciled balances (along with the coupon 
payment net of income-tax deduction, if any) shall be credited to the current accounts of the 
concerned banks and financial institutions with the BB, by debit to Government account under 
advice in Form BGTB-9A & 9B to the departments concerned; 

iii) In case the maturity date for redemption falls on a holiday, payment shall be made on the 
immediate next working day. 

8. BGTBs issued prior to this Notification shall continue to be governed by the terms and conditions 
of the Bangladesh Government Treasury Bond Rules, 2003. 

 
Enclosed: 13 (thirteen) BGTB Forms. 

 
By order of the President 

 
 

Syed Monjurul Islam 
Joint Secretary (RDM) 
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Form BGTB-1 
BID FORM 

The General Manager 
Bangladesh Bank 
Motijheel, Dhaka. 
 

Bids for Bangladesh Government Treasury Bonds (BGTBs) 
 
Dear Sir, 
 Pursuant to the Bangladesh Bank notification announcing the -----th auction to be held on ----------
-------- for issuance of 5-year/ 10-year/ 15-year/ 20-year BGTBs, we -----------------------------------------
------------------------------------------------- 

(Name of the bank/financial institution maintaining current account with BB Motijheel oiffice) 
hereby submit bids as follows: 

 
 

Maturity period: 5/10/15/20 years 
 

Serial No. Face value amount sought 
(in multiples of Taka 1.00 lac)

Quoted Yield per Taka 
100/- (upto four decimal 

points) 
Remarks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Yours faithfully, 

 
 

Date ---------------- Authorised Signature -------------------------------- 
 

 
      Name and designation-------------------------- 
 
      Official seal: ------------------------------------ 
 
 
Note: 1. Separate bid forms shall be required for bonds of each maturity. 

2. For bids on account of clients, names and addresses of the clients should be 
mentioned in the Remarks column. 
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Form BGTB-2 
Bangladesh Bank, Motijheel 

Public Debt Office 
 
 List of bids received for 5-year/ 10-year/ 15-year/ 20-year BGTB in auction No-----------------------

----- held on ------------------------------. 

 
 

Serial 
No. Name of bidder Quoted yield per Taka 100/- 

(upto four decimal points) 
Face value amount 

sought 
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Form BGTB-3 
 

Bangladesh Bank, Motijheel 
Public Debt Office 

 
To 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

(Name and address of bidder) 
 

Issuance of BGTB against accepted bids 
 
Dear Sir, 
 
 We advise having credited today your SGL Account No. ---------------------------------- with us 
under the ------------ 5-year/10-year/15-year/20-year BGTBs, against your accepted bids in auction 
 
No---------------- held on --------------------; as follows: 
 
 

Taka -------------------------------- on your own account; and 
Taka -------------------------------- on your clients’ IPS account. 

 
Total Taka --------------------------------. 
 
 
 Your current account with us has been debited today for the total purchase price of Taka ------------
--. for the BGTBs credited as above in your SGL Account. 

 
Yours faithfully, 

 
 

---------------------------- 
Authorised Signature 

 

(yield rate) 
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Form BGTB-4A 
 

Bangladesh Bank, Motijheel 
Public Debt Office 

 
General Manager 
Accounts & Budgeting Department 
Bangladesh Bank 
Head Office, Dhaka. 
 

Issuance of BGTBs 
 
Dear Sir, 
 
 We advise having credited today the Government Account no------------------------ with a sum of 
Taka ------------------------ (Taka ----------------------------------------------) 
 (in figures) (in words) 
against issuance of BGTBs in auction No------------------ held on -----------; as follows: 
 

 5-year maturity 10-year maturity 15-year maturity 20-year 
maturity 

 
Face value of the BGTBs 
realised from the bidders 

 
Taka ------ 

 
Taka -------- 

 
Taka -------- 

 
Taka ---- 

 
Yours faithfully, 

 
-------------------------------- 

Authorised Signature 
Date ---------------- 

 
Endorsement no------------------- date ------------------- to 
 
1. Secretary, Finance Division, Ministry of Finance. 
2. Secretary, IRD, Ministry of Finance. 
 

Authorised Signature 
 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৪ • 502 • 

Form BGTB-4B 
 

Bangladesh Bank, Motijheel 
Public Debt Office 

 
 
General Manager 
Accounts & Budgeting Department 
Bangladesh Bank 
Head Office, Dhaka. 
 

Issuance of BGTBs 
 
Dear Sir, 
 
 We advise having credited today the Government Account no-------------------with a sum of Taka --
---------------------- (Taka --------------------------------------------) 
 (in figures)  (in words) 
against issuance of BGTBs in auction No------------------------ held on --------------.; 
as follows: 
 

 5-year maturity 10-year maturity 15-year maturity 20-year 
maturity 

 
Premium realised over face 

value --(+) 

 
Taka ------. 

 
Taka -------- 

 
Taka -------- 

 
Taka ----. 

 
 

Yours faithfully, 
 

-------------------------------- 
Authorised Signature 

Date ---------------- 
 
Endorsement no------------------------ date ------------------------ to 
 
3. Secretary, Finance Division, Ministry of Finance. 
4. Secretary, IRD, Ministry of Finance. 
 
 

Authorised Signature 
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Form BGTB-5 
 
 
General Manager 
Bangladesh Bank 
Motijheel Office 
Dhaka. 
 

Transfers between SGL accounts 
 
Dear Sir, 

We ------------------------------------------------------------------- hereby request the     
 (Name of bank/financial institution) 
Transfer of a sum of Taka ------------------------ (Taka --------------------------------) 
 (in figures) (in words) 
out of the amount standing at our credit in our SGL Account No------------------------ with you under ----

---- percent BGTB of -------- year maturity (issued in Auction No ------------------------) to the SGL 

Account No-------------------------- 

 
 The duly completed transfer declaration in Form BGTB-6 is submitted herewith. 
 
 
 Transfer fee of Taka -------------------------- is also submitted herewith. 

 
Yours faithfully, 

 
 

Date ---------------- Authorised Signature -------------------------------- 
 

      Name -------------------------------------- 
      Designation -------------------------------- 
      Official seal -------------------------------- 
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Form BGTB-6 
 
 I/We --------------------------------------. do hereby assign and transfer my/our 
 (transferor) 
interest or share in the SGL Account No------------------ of the -------- percent BGTB of ---------- year 
maturity amounting to Taka -------------------------------------- being the entire balance/portion 
outstanding at the credit of the aforesaid Account of Taka ----------------------------------------------. as 
registered in the books of the Bangladesh Bank, Motijheel together with accrued interest thereon in 
favour of --------------------------------------------------------------/ his/their administrators or (transferee) 
assignees and I/We ------------------------------------------ do freely accept the above (transferee) amount 
transferred to me/us. 
 
 
Signed by the above named transferor in the presence of 
 
 
 -------------------------------------------- ---------------------------------- 
 Signature of witness Signature of the transferor (seller) 
 
 
-------------------------------------------- 
Name and address 
 
 
Signed by the above named transferee in the presence of 
 
 
-------------------------------------------- -------------------------------------- 
 Signature of witness Signature of the transferee (buyer) 
 
 
-------------------------------------------- 
Name and address 
 
 
Dated the ---------------------- day of, --------------------., 200----. 
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Form BGTB-7 
Daily/Weekly statement on secondary trading of BGTBs as at close of -------------------- 

Name of the Primary dealer/bank or financial institution ---------------------------------------------------------------- 

A. Opening balance of BGTB holdings, face value amount Taka ------------------------------------------. (Auction No------------------------) 

B. Sales: 

To non-banks To banks, including the Bangladesh Bank 
Buyer category Amount 

in repo 
Taka 

Amount in 
outright sale 

Taka 

Total 
 

Taka 

Name of bank Amount in repo 
 

Taka 

Amount in 
outright sale 

Taka 

Total 
 

Taka 

Total sales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Residents: 
a) Individuals 
b) Corporate 
c) Other 

Institutions 
Non-residents: 
a) Individuals 
b) Corporate 
c) Other 

Institutions 
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C. Purchases: 
 

From non-banks From banks, including the Bangladesh Bank Total purchase 
Seller category Amount 

in repo 
 

Taka 

Amount in 
outright 
purchase 

Taka 

Total 
 
 

Taka 

Name of bank Amount in repo 
 
 

Taka 

Amount in 
outright 
purchase 

Taka 

Total 
 
 

Taka 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Residents: 
d) Individuals 
e) Corporates 
f) Other 

institutions 
Non-residents: 
d) Individuals 
e) Corporates 
f) Other 

institutions 
 
D. Closing balance of BGTB holdings, face value amount Taka ---------------------------------------------------------------- 
 (A - B + C) 

 

Date: Authorised Signature ---------------------------------------- 

 Name -------------------------------------------------------- 

Official Seal Designation -------------------------------------------------- 
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Form BGTB-8 
 

Position statement of balances of BGTBs in SGL account with Bangladesh Bank, Motijheel 
 

Name of the bank/financial institution ----------------------------------------------------------. 
 

Auction No------------------------------------ Date of issue -------------------------------- 
 
 

SGL Account No. BGTB holder (each IPS client to be shown 
separately) 

Balance in SGL account 
(face value amount, in Taka, as at close of -------------- 

 own clients ---- percent 5-
year BGTB 

---- percent 10-
year BGTB 

---- percent 15-
year BGTB 

----. percent 20-
year BGTB 

Remarks 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

Date: Authorised Signature ---------------------------------------- 

 Name -------------------------------------------------------- 

Official Seal Designation -------------------------------------------------- 
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Form BGTB-9A 
 

Bangladesh Bank, Motijheel 
Public Debt Office 

 
 
General Manager 
Accounts & Budgeting Department 
Bangladesh Bank 
Head Office, Dhaka. 
 
 

Debit of Govt. Account for payment of periodical coupons/redemption value on BGTBs 
 
 
Dear Sir, 
 
 We advise having debited today the Government Account No-------------- with a 
sum of Taka -------------------- (Taka ----------------------------------------) towards 
  (in figures)  (in words) 
 
towards redemption payment on BGTBs issued dated ------------------. of auction no---------------------- 
held on ----------------.; as under: 
 

 ---- percent 5 
year maturity 

-- percent 10 
year maturity 

---- percent 
15 year maturity 

---- percent 
20 year maturity 

Redemption payment at 
face value due on ---------

- 

 
Taka -------- 

 
Taka -------- 

 
Taka -------- 

 
Taka -------- 

 
Yours faithfully, 

 
 

Authorised Signature -------------------------------- 
 

Date ---------------- 
 

 
Endorsement No---------------------------- date------------------ to: 
1. Secretary, Finance Division, Ministry of Finance. 
2. Secretary, IRD, Ministry of Finance. 

 
 
Authorised Signature 
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Form BGTB-9B 
 

Bangladesh Bank, Motijheel 
Public Debt Office 

 
 
General Manager 
Accounts & Budgeting Department 
Bangladesh Bank 
Head Office, Dhaka. 
 
 

Debit of Govt. Account for payment of periodical coupons/redemption value on BGTBs 
 
 
Dear Sir, 
 
 We advise having debited today the Government Account No-------------- with a 
sum of Taka --------------------. (Taka ----------------------------------------) towards 
   (in figures)     (in words) 
 
towards periodical coupon payment on BGTBs issued dated ------------------. of auction no----------------
------ held on ----------------.; as under: 
 

 ---- percent 5 
year maturity 

--- percent 10 
year maturity 

---- percent 
15 year maturity 

---- percent 
20 year maturity 

Coupon payment due 
on-------------- 

 
Taka -------- 

 
Taka -------- 

 
Taka -------- 

 
Taka -------- 

 
 

Yours faithfully, 
 
 

Authorised Signature -------------------------------- 
 

Date ---------------- 
 
 
Endorsement No---------------------------- date------------------ to: 
3. Secretary, Finance Division, Ministry of Finance. 
4. Secretary, IRD, Ministry of Finance. 
 

 
 
Authorised Signature 
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Form BGTB-10 
 

Bangladesh Bank, Motijheel 
Public Debt Office 

 
 
------------------------------      Date:--------------. 
------------------------------ 
------------------------------ 
 

Redemption on maturity of BGTBs in SGL account No---------------- 
 
 
Dear Sir, 
 
 Please note that ------ percent 5-year/ 10-year/ 15-year/ 20-year BGTBs of the issue dated ---------- 
(Auction No------.) shall be repaid at par on -------- with coupon 
payment due upto that date. No further coupon payment shall accrue on these Bonds after that date. 
 
Redemption payment at face value amounting to Taka --------. (Taka------------------) 

in figures in words 
of these Bonds held in your the SGL Account No------------. with us, and coupon payment thereon 
amounting to Taka ---------- (Taka ------------------) shall be credited 

in figures in words 
to your current account with us upon your returning the enclosed receipt, duly signed. 
 
 

 
Yours faithfully, 

 
 

Enclosure: Form BGTB-11 -------------------------------- 
 Authorised Signature 
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Form BGTB-11 
 

Acknowledgement of receipt 
 Name of bank/financial institution -------------------------------------------------- 
 
Received the face value amount Taka------------------. (Taka ------------------------.) 

in figures in words 
of ------ percent 5-year/ 10-year/ 15-year/ 20-year BGTBs of issue dated ------------ 
 
(Auction No----------------------) held in the SGL account no---------------------- with 
 
BB, Motijheel office and coupon profit due thereon amounting to 

Taka------------------------- (Taka --------------------------------------------------) 
 in figures in words 
by credit to our current account with BB, Motijheel office. 
 
 
 It is certified that the face value amount of the Bonds stated above agrees with that recorded in our 
own books. 
 

 
 

Date ---------------- Authorised Signature -------------------------------- 

          Name------------------------------------ 

Official seal       Designation---------------------------- 
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কিমিট 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব ব হাপনা anিবভাগ 
aভ nরীণ ঋণ ব ব হাপনা o pিশkণ শাখা-১ 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪ বশাখ, ১৪১৫ ব াb 

নং-aম/aিব/সঋব a/ঋব শা-১/ঋণ/CDMTC/২০০৮/১৪০ তািরখ: 
০৭ েম, ২০০৮ ি sাb 

 
pjাপন 

 
Debt Sustainability Analysis (DSA)-সহ e সংি  aপরাপর িবষয়সমহ েযমন ূ Medium Term Debt 

Strategy (MTDS) pণয়ন eবং Debt Management Perfomance Assesment (DeMPA) iত ািদ িবষয়ক 
কাযর্াবলী দkতার সােথ পিরচালনার লেk  pেয়াজনীয় সkমতা বিdর পাশাপািশ আnৃ -সংsা সমnেয়র মাধ েম তথ , 
aিভjতা o লb jান িবিনমেয়র uেdেশ  িনmিলিখত কমর্কতর্াগেণর সমnেয় ‘Cash and Debt Management 
Technical Committee (CDMTC)’ গঠন করা হেলা: 
 

১) যgসিচবু , সmদ o ঋণ ব ব হাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। - সভাপিত 
২) pিতিনিধ, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ - সদস  
৩) pিতিনিধ, eফআরিটeমিড, বাংলােদশ ব াংক - সদস  
৪) pিতিনিধ, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক - সদস  
৫) pিতিনিধ, িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয় - সদস  
৬) uপসিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ - সদস  
৭) pিতিনিধ, জাতীয় স য় পিরদpর - সদস  
৮) pিতিনিধ, িফnািnয়াল িসেsম ম ােনজেম ট iuিনট (FSMU), aথর্ িবভাগ। - সদস  
৯) uপসিচব (ঋণ ব ব হাপনা), aথর্ িবভাগ। - সদস -সিচব 

 
০২। কিমিটর কাযর্ পিরিধ: 

ক. Time Series Data সংgহ করার লেk  সংsাসমেহর s s ধরন anযায়ী pেত ক সংsার জn পারsিরক ূ
Compatible পথক পথক ৃ ৃ Standard Data Format pণয়ন, Data সংরkণ o আদান-pদােনর পdিত 
িনধর্ারণ; 

খ. gহণেযাগ  সমেয়র মেধ  িনিদর্  Format-e iেলকTিনক ািল তথ -uপাt আদান-pদােনর জn ম o aথর্ 
সা য়ী পdিতর pবতর্ন; 

গ. pেয়াজনীয় সংখ ক uপ-কিমিট গঠেনর মাধ েম Debt Strategy-eর সােথ Financing Strategy সমnয় 
সাধেনর uেdেশ  Policy Paper and Guidelines pণয়ন; 

ঘ. সরকাির িসিকuিরিটজ-eর eকিট কাযর্কর বাজার সি র লেk  িনয়ৃ িমতভােব pাiমাির মােকর্ট পযর্ােলাচনা o 
unয়েন sপািরশ pদান। তাছাড়া Secondary মােকর্ট ব ব হা কাযর্কর o সিkয় করার লেk  sপািরশ pণয়ন; 

ঙ. Contingent Liability/ Quasi Fiscal Cost িবষেয় সিঠক তথ ািদ সংgহ eবং সামি ক aথর্ৈনিতক/বােজট 
ব ব হাপনার ঝঁুিকসমেহর uপর িবে ষণধমর্ী pিতেবদন pণয়নূ /sপািরশ pদান; 

চ. বাংলােদেশর ঋণ ব ব হাপনার uপর িবিভn আnজর্ািতক সংsা o েদশীয় pিত ােনর িবে ষণমলক ূ
pিতেবদনসমহ পযর্ােলাচনাূ ; eবং 

ছ. ঋণ সংkাn Sustainability pিতেবদন পযর্ােলাচনাপবর্ক ভিবষ ত ব য়ূ  (Costs) বিd eবং ঝুিঁকৃ  (Risk) 
সmেকর্ পবর্াভাস pদানূ । 

০৩। কিমিট ন নতম pিত মােস eকবার িনয়িমত সভায় িমিলত হেবূ । pেয়াজনীয় েkেt কিমিট কতর্ক pণীত ৃ
sপািরশসমহ ূ CDMC’র সভায় uপsাপন করা হেব। 

০৪। কিমিট িডেসmর, ২০০৮-eর মেধ  aমতর্বতর্ীকালীন pিতেবদন pণয়ন করেব। িবেশষ কের, কাযর্পিরিধর ০২-
eর ক. o খ.-e বিণর্ত িবষেয় drতততম সমেয় gহণেযাগ  Format udাবেন uেদ াগী হেব। 

০৫। কিমিট pেয়াজেন েয েকান িবেশষjেক িনিদর্  সমেয়র জn সদস  িহসােব কিমিটেত েকা-ap করেত পারেব। 
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০৬। e আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব। 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

েমাহাmদ মসিলম েচৗধরীু ু  
uপসিচব (ঋণ ব ব হাপনা) 

aথর্ িবভাগ। 
েফান: ৭১৬৯৬০২ 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ ফরম o pকাশনা aিফস 
েতজগাঁo, ঢাকা। 
 
(pjাপনিট সরকাির েগেজেটর আগামী সংখ ায় pকােশর eবং 
eর ২০ (িবশ) কিপ at িবভােগ েpরেণর anেরাধসহ) 

২৪ বশাখ, ১৪১৫ ব াb 
নং-aম/aিব/সঋব a/ঋব শা-১/ঋণ/CDMTC/২০০৮/১৪০/১(৮) তািরখ: 

০৭ েম, ২০০৮ ি sাb 
সদয় jাতােথর্ o কাযর্ােথর্:- 
০১। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০। 
০২। সিচব, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০। 
০৩। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, েশর-i-বাংলা নগর, ঢাকা। 
০৪। যgসিচবু , সmদ o ঋণ ব ব হাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০। 
০৫। িহসাব মহা িনয়ntক, িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা-১০০০। 
০৬। পিরচালক, জাতীয় স য় পিরদpর, েতাপখানা েরাড, ঢাকা-১০০০। 
০৭। uপসিচব (বােজট-১), বােজট-১ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০। 
০৮। aিফস কিপ। 

 
 

নাসিরন sলতানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৩৯০৪ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
সরকাির ঋণ ব বsাপনা শাখা 

www.mof.gov.bd 
নং-০৭.১৩৬.০০৬.০১.০৩.০০৭.২০০৯-৬০ তািরখ: ২৩-০৮-২০১০ ি ঃ 

pjাপন 

সরকাির ঋণ ব বsাপনা খােত চলমান সংsারেক েটকসi করা eবং সংি  দpরসমেহর কমর্িন িtর মান ূ
unয়েনর লেk  কািরগির দkতা o সkমতা বিd eবং আnঃসংsা কাযর্কর সমnেয়র মাধ েম তথ  o aিভjতা ৃ
িবিনমেয়র uেdশ  িনmrপভােব ‘নগদ o ঋণ ব বsাপনা কািরগির কিমিট’ (Cash and Debt management 
Technical Committee) পনগর্ু ঠন করা হেলা: 

১. uপসিচব (ঋণ ব বsাপনা o pিশkণ), aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২. pিতিনিধ, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ সদস  
৩. pিতিনিধ, ঋণ ব বsাপনা িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক সদস  
৪. pিতিনিধ, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক সদস  
৫. pিতিনিধ, িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয় সদস  
৬. pিতিনিধ, জাতীয় স য় পিরদpর সদস  
৭. pিতিনিধ, FSMU, aথর্ িবভাগ সদস  
৮. সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট-১ শাখা, aথর্ িবভাগ সদস  
৯. সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব, 
 নগদ o p n দায় ব বsাপনা শাখা, aথর্ িবভাগ 

সদস  

১০. সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব 
 aভ nরীণ ঋণ ব বsাপনা শাখা, aথর্ িবভাগ 

সদস  

১১. সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব 
 সরকাির ঋণ ব বsাপনা শাখা, aথর্ িবভাগ 

সদস -সিচব 

০২। কিমিটর কাযর্পিরিধ িনmrপ হেব: 

ক. নগদ o ঋণ সংkাn তথ  o uপাt সংরkণ o আদান-pদােনর pযিk িনভর্রু , ম o aথর্ সা য়ী পdিত 
িনধর্ারণ o pবতর্েন pেয়াজনীয় কািরগির sপািরশ pণয়ন; 

খ. Implicit o Explicit ঝঁুিক hাস eবং ব য় সা েয় িবদ মান নগদ o ঋণ ব বsাপনা েকৗশেলর সােথ 
সাম স পণর্ভােব ঘাটিত aথর্ায়ন সংূ kাn কািরগির িবষেয় নীিত-পdিত সmেকর্ কািরগরী sপািরশ pণয়ন; 

গ. সরকাির িসিকuিরিটেজর কাযর্কর pাiমাির o েসেক ডাির বাজার unয়েনর লেk  কাযর্kম, কাঠােমা o পdিত 
সংkাn িবষেয় কািরগির sপািরশ pণয়ন; 

ঘ. নগদ o ঋণ ব বsাপনার েkেt সরকােরর p n দায় o Quasi Fiscal Cost eর pবাব eবং সmাব  ঝুিঁক 
ব বsাপনা সংkাn কািরগির sপািরশ pণয়ন; 

ঙ. নগদ o ঋণ ব বsাপনার েkেt পিরবতর্নশীল ধ ান-ধারণা িবে ষেণর মাধ েম বাংলােদেশর ঋণ ব বsাপনােক 
সমেয়াপেযাগী করার নীিত-েকৗশল o পdিত সmেকর্ কািরগির sপািরশ pণয়ন; eবং 

চ. সরকাির ঋেণর েটকসi aবsা (Debt Sustainability) সংkাn pিতেবদন পযর্ােলাচনাপবর্ক ভিবষ ত ঝঁুিক o ূ
ব য় hাসসহ েটকসi দারা িফিরেয় আনা/ বজায় রাখার জn pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর িবষেয় কািরগির 
sপািরশ pণয়ন। 

০৩। কিমিট pিত মােস ন নতম eকবার সভায় িমিলত হেব eবং pেয়াজনীয় েkেt pণীত sপািরশসমহ ূ ূ CDMC’র 
সভায়/ ঊ র্তন কতর্পেkর িনকট uপsাপন করেবৃ । 

০৪। কিমিট pেয়াজেন েয েকান িবেশষjেক িনিদর্  সমেয়র জn েকা-ap করেত পারেব। 
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০৫। eতdারা aথর্ িবভােগর ২৮ েফbrয়াির, ২০১০ তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ িটিডeম/ PDM/ CDMTC/ ২০০৮/ 
১৭ নmর pjাপন বািতল করা হেলা। 

০৬। e আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব। 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

কাজী নািহদ রsল 
সহকারী সিচব 

েফান: ৭১৬৬৫৮৫ 
i-েমiল: nahidr@finance.gov.bd 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ ফরম o pকাশনা aিফস 
েতজগাঁo, ঢাকা। 
(pjাপনিট সরকাির েগেজেটর আগামী সংখ ায় pকােশর eবং  
েগেজেটর ২০ (িবশ) কিপ at িবভােগ েpরেণর anেরাধ করা হেলা) 
 
নং-০৭.১৩৬.০০৬.০১.০৩.০০৭.২০০৯-৬০/০১(১২) তািরখ: ২৩-০৮-২০১০ ি ঃ 

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্ােথর্: 
০১। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
০২। সিচব, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৩। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, শর-i-বাংলানগর, ঢাকা। 
০৪। যgসিচবু , েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ, aথর্ iবভাগ, aথর্মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৫। িহসাব মহািনয়ntক, িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
০৬। পিরচালক, জাতীয় স য় পিরদpর, জাতীয় kীড়া পিরষদ ভবন, ৬২/৩, পরানা পlনু , ঢাকা। 
০৭। uপ-সিচব, ঋণ ব বsাপনা o pিশkণ aিধশাখা, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৮। সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট-১ শাখা, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৯। সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব, নগদ o p n দায় ব বsাপনা শাখা, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
১০। সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব, aভ nরীণ ঋণ ব বsাপনা শাখা, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
১১। সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব, সরকাির ঋণ ব বsাপনা শাখা, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
১২। aিফস কিপ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব ব হাপনা anিবভাগ 
সরকাির ঋণ ব ব হাপনা শাখা 
Website: www.mof.gov.bd 

১৯ কািতর্ক ১৪১৭ 
নং ০৭.১৩৬.০০৬.০১.০২.০০৫.২০১০-৯৪ তািরখ: 

০৩ নেভmর, ২০১০ 
 

pjাপন 
 

 সরকােরর নগদ ব ব হাপনা o ঋণ ব ব হাপনায় শংখলাৃ , দkতা eবং কাযর্কািরতা বিdর মাধ েম সািবর্ক রাজs ৃ
ব ব হাপনায় (Fiscal Management) uৎকষর্ সাধন eবং সরকাির িসিকuিরিটেজর pিতেযািগতামলক বাজার সি র ূ ৃ
লেk  pেয়াজনীয় িদক িনেদর্শনা pদােনর জn Cash and Debt Management Committee (CDMC) িনmrপভােব 
পনগর্ঠন করাু  হেলা: 
 

ক) সিচব, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। - সভাপিত 

খ) aিতিরk সিচব (ঋণ ব ব হাপনা সংি ), aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
- সদস / 

িবকl সভাপিত 
গ) aিতিরk সিচব (FABA সংি ), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। - সদস  
ঘ) সদস  (করনীিত), জাতীয় রাজs েবাডর্, ঢাকা। - সদস  
ঙ) েডপিট গভনর্রু -২, বাংলােদশ ব াংক। - সদস  
চ) যgসিচবু , বােজট-১ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। - সদস  
ছ) যgসিচবু , েTজাির o ঋণ ব ব হাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। - সদস  সিচব 
জ) যgসু িচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। - সদস  
ঝ) িহসাব মহািনয়ntক, িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। - সদস  
ঞ) িনবর্াহী পিরচালক (ঋণ ব ব হাপনা সংি ), বাংলােদশ ব াংক। - সদস  
ট) পিরচালক, জাতীয় স য় পিরদpর, ঢাকা। - সদস  

 
০২। কিমিটর কাযর্পিরিধ িনmrপ হেবঃ 

১) সরকার কতর্ক বাংলােদশ ব াংক হেত সমেয় সমেয় গহীত ৃ ৃ ‘uপায়-uপকরণ agীেমর’’ পিরমাণ, শতর্ািদ o 
সরকার কতর্ক pেদয় sেদর হার িনধর্ারণৃ ; 

২) সরকােরর aভ nরীণ ঋেণর uপকরণসমেহর pাথিমক o েসেক ডাির বাজার সি র uেdেশূ ৃ  েকৗশল িনধর্ারণ; 
৩) সরকােরর aভ nরীণ ঋেণর uপকরণসমেহর িনলােমর জn বাৎসিরক পি কা চড়াnকরণূ ূ ; 
৪) aভ nরীণ ঋেণর নতন uপকরণ ু (Instrument) চালর িবষেয় sপািরশ pদানু ; 
৫) ঋেণর নানািবধ ঝঁুিক কমােনার uেdেশ  aভ nরীণ ঋেণর পিরেশাধ িসিডuল sষমকরেণর েকৗশল িনধর্ারণ; 
৬) সরকাির িসিকuিরিটেজর বাজার সি  o unয়েনর pেচ া gহণ eবং eকিট কাযর্কর ৃ Yield Curve pণয়ন; 

eবং 
৭) সরকােরর নগদ o ঋণ ব ব হাপনার unয়েন an েয েকান কাযর্কর পদেkপ gহণ। 

০৩। কিমিট pেয়াজেন পরামেশর্র জn সংি  েকান ব িkেক সভায় আমntণ জানােত পারেব। 

০৪। eতdারা e িবষেয় ২৭.৫.২০০৯ তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ িটিডeম/ PDM/ ঋণ ব ব হাপনা/ CDMC/ 
২০০৮/ ৬০ নং pjাপনিট বািতল করা হেলা। 

০৫। e আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব। 
 

রাTপিতর আেদশkেম 
 
 

iকবাল আblাহ হাrনু  
uপ সিচব 

েফান: ৭১৬ ৯৬০২ 
e-mail-iqbalh@finance.gov.bd 
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িবতরণঃ 
০১। সিচব, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
০২। aিতিরk সিচব (সংি ), aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
০৩। aিতিরk সিচব (FABA সংি ), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
০৪। সদস  (করনীিত), জাতীয় রাজs েবাডর্, ঢাকা। 
০৫। েডপিট গভনর্রু -২, বাংলােদশ ব াংক। 
০৬। যgসিচবু , বােজট-১ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
০৭। যgসিচবু , েTজাির o ঋণ ব ব হাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
০৮। যgসিচবু , aভ nরীণ সmদ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
০৯। িহসাব মহািনয়ntক, িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০। িনবর্াহী পিরচালক (সরকাির ঋণ ব ব হাপনা সংি ), বাংলােদশ ব াংক। 
১১। পিরচালক, জাতীয় স য় পিরদpর, ঢাকা। 
 

১৯ কািতর্ক ১৪১৭ 
নং ০৭.১৩৬.০০৬.০১.০২.০০৫.২০১০-৯৪ তািরখ: 

০৩ নেভmর, ২০১০ 
anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব ব হা gহেণর জn: 
 
০১। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়, aিডট ভবন, ৭৭/৭, 

কাকরাiল, ঢাকা-১০০০। 
০২। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা। 
০৩। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
০৪। সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৫। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্, েসgনবািগচা, ঢাকা-১০০০। 
০৬। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ ফরম o pকাশনা aিফস, েতজগঁাo, ঢাকা (pjাপনিট সরকাির েগেজেটর পরবতর্ী সংখ ায় 

pকাশ করার anেরাধ করা হেলা) 
০৭। aিফস কিপ। 

 
 

iকবাল আblাহ হাrনু  
uপ সিচব 
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নন-েটk েরিভিনu- িফ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
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বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
 

পিরপt 
 

২৮-০৯-১৪০২ বঃ
নং-aম/aিব/বাu-১/১eম (১)/৯৫/২৬ তািরখ: 

১১-০১-১৯৯৬ ি ঃ
 
িবষয়: চাকির pাথর্ী iত ািদেদর িনকট হiেত েপা াল aডর্ার/ ব াংক Dাফট/ েপ-aডর্ার eর মাধ েম আদায়কত aেথর্র ৃ

জমাদান। 
 

লk  করা যাiেতেছ েয, িবিভn সরকাির, sায়tশািসত o আধা-sায়tশািসত pিত ান চাকির pাথর্ী iত ািদেদর 
িনকট হiেত েপা াল aডর্ার/ ব াংক Dাফট/ েপ-aডর্ার eর মাধ েম aথর্ আদায় কিরয়া তােক। pচিলত িনয়ম anযায়ী 
সরকাির দpর কতর্ক আদায়কত ei ধরেণর aথর্ সরকাির েকাষাগাের o sাযtশািসত pিত ান কতর্ক আদায়কত aথর্ ৃ ৃৃ ৃ
সংি  সংsার িনজs তহিবেল জমা হoয়ার কথা eবং pাথর্ী িনবর্াচন তথা বাছাi পরীkাসহ eতদসংkাn যাবতীয় ব য় 
সংি  সরকাির দpর/ সংsার বােজট বরাd হiেত িমটােনার কথা। িকn ei িবষেয় েকান েকান েkেt aিনয়ম ু
পিরলিkত হiেতেছ। 

eমতাবsায় সংি  সকেলর jাতােথর্ জানােনা যাiেতেছ েয, চাকির pাথর্ী iত ািদেদর িনকট হiেত েপা াল aডর্ার/ 
ব াংক Dাফট/ েপ-aডর্ার eর মাধ েম সরকাির দpর কতর্ক আদায়কত aথর্ aবশ i ৃ ৃ ‘৬৫-কর ব তীত িবিবধ pািp-
anাn pািp’ কােত জমা কিরেত হiেব eবং sায়tশািসত o আধা-sায়tশািসত pিত ান কতর্ক আদায়কত aথর্ সংিৃ ৃ  
সংsার িনজs তহিবেল িনজs আয় িহসােব জমা কিরেত হiেব। pাথর্ী িনবর্াচেনর লেk  বাছাi পরীkা an ানসহ 
eতদসংkাn যাবতীয় ব য় সংি  দpর/ সংsার anেমািদত বােজট বরাd হiেত িমটাiেত হiেব। 

 
 

েমাঃ মিহudীন খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
২। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক। 
৪। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক। 
৫। সকল aিধদpর/ দpর/ পিরদpেরর pধান। 
৬। সকল sায়tশািসত সংsা, ব াংক, aথর্ লgীকারী pিত ােনর pধান। 
৭। সকল িবভাগীয় কিমশনার। 
৮। সকল েজলা pশাসক। 
৯। সকল থানা িনবর্াহী aিফসার। 
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নন-ট াk েরিভিনu েসল 

aিধ শাখা-৩ 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শা-৩/েকা-৪৪/১(৯)/২০০২/২২৫ তািরখ: ১২/০৬/২০০৭ 
 
 
িবষয়: রংপর িবেনাদন uদ াু ন/িচিড়য়াখানার দশর্ক িফ পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ :  নিথ নং-পম-২/রংপর িচিড়য়াখানাু -৬/২০০৭ তািরখ: ২১-০৫-২০০৭ 
 
 
 uপেরাk িবষয় o সেt মৎস  o প সmদ মntণালয় কতর্ক েpিরত প সmদ aিধদpেরর আoতাধীন রংপর ূ ৃ ু
িবেনাদন uদ ান/িচিড়য়াখানার দশর্ক িফ পনঃিনধর্াু রেণর psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর িনmrপ সmিত pদান করা 
হেলা: 
 
pেবশ মলূ : 
kিমক 
নং 

বতর্মান িনধর্ািরত িফ aথর্ িবভাগ কতর্ক anেমািদতৃ / 
সmিত pদানকত িফৃ  

১। pাp বয়sেদর জn জনpিত ৫.০০ টাকা। apাp বয়sেদর জn 
জনpিত ২.০০ টাকা। সকল দশর্কেদর জn জনpিত ৫.০০ টাকা। 

২। িশ  পােকর্র বতর্মান pেবশ মল  জনpিত ূ ১.০০ টাকা (pাp 
বয়sেদর েকান pেবশ িফ িদেত হয় না)।  সকল দশর্কেদর জn জনpিত ২.০০ টাকা। 

 
যানবাহন পািকর্ং িফ: 
kিমক নং যানবাহেনর িববরণ বতর্মান িফ aথর্ িবভাগ কতর্ক anৃ েমািদত/ 

সmিত pদানকত িফৃ  
ক) বাiসাiেকল ১.০০ টাকা ২.০০ টাকা 
খ) িরkা/ভ ান ২.০০ টাকা ৩.০০ টাকা 
গ) মটর সাiেকল ২.০০ টাকা ৫.০০ টাকা 
ঘ) sটারু /েটেmা ৩.০০ টাকা ৫.০০ টাকা 
ঙ) কার/িজপ/িপকআপ ৫.০০ টাকা ১০.০০ টাকা 
চ) মাiেkা -- ১৫.০০ টাকা 
ছ) বাস/িমিনবাস/Tাক ১০.০০ টাকা ২০.০০ টাকা 

 
 

 
শামs আল-মজািহদু  

uপ-সিচব 
েফান: ৯৫৭০৬৪৩ 

সিচব, 
মৎস  o প সmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃআঃ িসিনয়র সহকারী সিচবৃ , প সmদ শাখা-২)। 
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eনিটআর শাখা-৩ 

নং-aম/aিব/বাঃanঃ/eনিটআর/শা-৩/েকা-৪৪/১(৯)/২০০২-০৭/২২৭ তািরখ: ২৪/০৭/২০০৭ 
 
 
িবষয়: ঢাকা িচিড়য়াখানার িবিভn িফ বিdকরণ pসেৃ । 
 
সtূ :  শাখা-৪/িচ-১৭/২০০৭/১৮৪, তাং- ৩১.০৫.২০০৭ 
 
 
 uপেরাk িবষয় o সেtর আেলােক মৎস  o প সmদ মntণালয়াধীন প সmদ aিধদpেরর ঢাকা ূ
িচিড়য়াখানার িবিভn আiেটমসমেহর িফ বিdকরেণর িনেmাk psাবিট িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা ূ ৃ
হেলা: 
 
kিমক নং িববরণ বতর্মান িফ psািবত িফ 
০১। uৎসব (বড় dীপ) ভাড়া ০১.০৭.২০০৩ হেত ১০০০/- টাকা pিতিদন ২০০০/- 
০২। িনঝম ু (েছাট dীপ) ভাড়া ০১.০৭.২০০৩ হেত ৫০০/- টাকা pিতিদন ১০০০/- 
০৩। বড়শী dারা মাছ ধরার িটেকট (pিতজন ৩িট বড়শী) ০১.০৭.২০০৩ হেত ৫০০/- টাকা pিতিদন ১০০০/- 

 
০২. eতৎসে  মৎস  o প সmদ মntণালেয়র নিথ নং-মপম/প.স.-২(িবিবধ)-১৮/৯৯ েফরৎ pদান করা হেলা। 

   
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব (eনিটআর শাখা-৩) 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩ 
সিচব, 
মৎস  o প সmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃআঃ িসিনয়র সহকারী সিচবৃ , (পস-২)। 
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সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/১০/০৭/পাটর্-১/৩৫০  তািরখ: ৩/০৯/২০০৭ ীঃ 
 
িবষয়: েসৗিদ েটিলকম eর সােথ বিহর্গামী েমাবাiল েটিলেফােন Termination Rate পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : িপিট/শাখা-৫/৪-১১/৯৮(aংশ-১)-৩৭০ তািরখ: ০৩/০৯/২০০৭iং। 
 

uপেরাk িবষয় o সেtাk পেtর মাধ েম ডাক o েটিলেযাগােযাূ গ মntালয় কতর্ক েpিরত ৃ ‘েসৗিদ েটিলকম eর সােথ 
বিহর্গামী েমাবাiল েটিলেফােন Termination Rate পনঃিনধর্ারণু ’ সংkাn িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর 
সmিত pদান করা হেলা। 

 
psােবর িবষয় িবদ মান হার psািবত হার কাযর্কেরর তািরখ 

বাংলােদশ েথেক েসৗিদ aিভমেখ েমাবাiল ু
টািমর্েনশন 

0.06US$-per minute 0.10US$- per minute ০১-০৫-২০০৭ 

 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপসিচব (eনিটআর aিধশাখা-৩) 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
 

সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ জনাব খাজা িময়াঁৃ , িসিনয়র সহকারী সিচব।) 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 524 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
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সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/১০/০৭/(aংশ-২)/৩৫১ তািরখ: ৪/১০/২০০৭ ীঃ 
 

িবষয়: িবিটিটিব’র কিতপয় চাজর্ পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 

সtূ : িপিট/শাখা-৫/৪-১১/৯৮ (aংশ-২)-৩৬৯ তািরখ:০৩-০৯-২০০৭ 
 
uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় কতর্ক psািবত িবিটিটিবু ূ ৃ ’র (১) sানীয় কল 

চাজর্, (২) eনডািbuিড কল চাজর্, (৩) েটিলেফােনর বিহঃ হানাnর চাজর্, পণঃসংেযাগ চাজর্ eবং নাম o নmর িফু , (৪) 
লাiন ের ট, (৫) E1-Media চাজর্, (৬) STM-1(Synchronous Transform Mode-1) (আভ nরীণ), (৭) পেয় ট ট ু
পেয় ট হটলাiন, (৮) DRMASS (Digital Radio Multiple Access) o WLL (Wireless Local Loop) েরিডo 
েটিলেফান চাজর্ পনঃিনধর্ারেণ িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হু েলা। 

 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
সিচব 
ডাব o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ জনাব খাজা িময়াঁৃ , িসিনয়র সহকারী সিচব।) 
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সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শা-৩/১০/০৭/(aংশ-২)-০৫ তািরখ:-১৭/০১/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিটিটিব’র সাবেমিরন ক াবল িভিtক Bandwidth চাজর্ পনঃিনধর্ারণ anেমাদন pসেু । 
 
সtূ : ০১। নিথ নং িপিট/শাখা-৬/ILDTS Policy-6/২০০৭-৫৪৭, তািরখ: ৩১/১২/২০০৭। 
 ০২। নিথ নং িপিট/শাখা-৬/ILDTS Policy-6/২০০৭-১১, তািরখ: ০৯/০১/২০০৮। 
 
 uপেরাk িবষয় o সেtাdয় পেtর মাধ েম ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় কতর্ক েpিরত ূ ৃ ‘িবিটিটিব’র সাবেমিরন 
ক াবল িভিtক Bandwidth চাজর্ পনঃিনধর্ারণু ’ সংkাn িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা 
হেলা: 

আiেটম সমেহর নামূ  িবদ মান িফ/চাজর্ psািবত িফ/চাজর্ 
ক) International Private Lease 
Circuit (IPLC) above 2 MBPS: 

১) Installation & Testing চাজর্ 
২) Authorised IIG সািভর্স  

 
 

৯০,০০০/- টাকা 
পেবর্ ei সািভর্স িছল নাূ  

 
 

৭৫,০০০/- টাকা 
STM-1 eর হােরর ৬০% িডসকাu ট 

খ) Tariff Related to BTTB 
Internet Service: 

১) Unlimited Package মািসক চাজর্ 
২) Office Mate Package মািসক চাজর্ 
৩) Office Pack মািসক চাজর্ 

 
 

১৪০০/- টাকা 
১০০০/- টাকা 
৭৫০/- টাকা 

 
 

১০০০/- টাকা 
৭০০/- টাকা 
৭০০/- টাকা 

গ) Leased Internet Access Above 2 
MBPS. (Submarine Cable): 

১) Slab িভিtক bandwidth সং হাপন চাজর্ 
২) Bandwidth িভিtক মািসক ের টাল চাজর্ 

 
 

সবর্িনm ৩০,০০০/- টাকা 
সবর্িনm ৫৫,০০০/- টাকা েথেক 
সেবর্া  ৭৫,০০০/- টাকা 

 
 

২০,০০০/- টাকা 
সবর্িনm ৩২,০০০/- টাকা েথেক 
সেবর্া  ৪০,০০০/- টাকা 

ঘ) Leased Internet Access up to 2 MBPs 
through Submarine Cable: 

১) বাৎসিরক ভাড়া 

 
সবর্িনm ১,৬৫,০০০/- টাকা েথেক 
সেবর্া  ১৯,২০,০০০/- টাকা 

 
সবর্িনm ৯৬,০০০/- টাকা েথেক 
সেবর্া  ১৪,৪০,০০০/- টাকা 

ঙ) Co-Location Charges: 
Rack eর Space anযায়ী ভাড়ার 

১) Full Rack-মািসক 
২) Half Rack-মািসক 
৩) Quarter Rack-মািসক 
৪) 1 unit (1.75’) –মািসক 

 
পেবর্ ei সািভর্স িছল নাূ  

 

 
৬৪০০/- টাকা। 
৩৭০০/- টাকা। 
২০০০/- টাকা। 

৪০০/- টাকা (pিত aিতিরk iuিনট 
মািসক ২২৫/- টাকা)। 

চ) Charges for STM-1: 
১) েরিজেTশন িফ 
২) Installation o Testing িফ 
৩) Bilateral Voice চাজর্ 

 
পেবর্ ei সািভর্স িছল নাূ  

 

 
২০,০০০/- টাকা 

১০,০০,০০০/- টাকা 
৪০,০০০ মািকর্ন ডলার 

ছ) Charges for STM-1 Internet 
Access through Satellite: 

১) eক MBPS েথেক ১৫ MBPS পযর্n 
ব া ডuiথ ভাড়ার েরিজেsTশন িফ 

২) Installation o Testing চাজর্ 
৩) মািসক ের টাল চাজর্ 

 
 

পেবর্ ei সািভর্স িছল নাূ  

 
 

১০,০০০/- টাকা 
১০,০০০/- টাকা েথেক ৩০,০০০/- টাকা 

১,০৫,০০০/- টাকা েথেক 
১,১৫,০০০/- টাকা 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
শামs আল-মজুািহদ 

uপ-সিচব। 
সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ জগnাথ দাস েখাকনৃ , uপ-সিচব, aিধশাখা-৬)। 
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সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/বাঃeনিটআর/শা-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ-১)/০৬ তািরখ: ২৪/০১/২০০৮ 
 
 
িবষয়: বািণিজ ক s িটং িফ eবং s িটং সংি  pেবশ িফ পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ :  পবম(বঃশা-১)৩১/২০০৪(aংশ-১)/২৪, তািরখ: ০৭/১০/২০০৮ 
 
 
 uপেরাk িবষয় o সেtাk পেtর মাধ েম পিরেবশ o বন মntূ ণালয় কতর্ক েpিরত ৃ ‘বািণিজ ক s িটং িফ eবং 
s িটং সংি  যানবাহন pেবশ িফ পনঃিনধর্ারণু ’ সংkাn িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা 
হেলা। 
 
kিমক নং আiেটমসমেহর িববরণূ  িবদ মান হার psািবত হার 

ক) বাগােন s িটং িফ ২০০০/- ০১. 
খ) েডেক/জলpপােত/েলেক s িটং িফ ২০০০/- 

৭,০০০/- 

০২. মাiেkাবাস/েকাsার/িপকআপ ভ ান pিতিটর pেবশ িফ ১০০/- ২০০/- 
০৩. িজপ গাড়ী/pাiেভট কার pিতিটর pেবশ িফ ৫০/- ১০০/- 
০৪. aেটািরkা/েহা ডা o িরkা ভ ান pিতিটর pেবশ িফ - ৫০/- 

 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা।    

 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩ 
সিচব, 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃআঃৃ  বশীর udীন আহেমদ, uপ-সিচব (aিধ-১) 
  পিরেবশ o বন মntণালয়। 
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সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-২। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-২/ কম-৯/২০০৬-০৮ তািরখ: ৩১/০১/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: কারখানা লাiেসn িফ o নবায়ন িফ পনঃিনধর্ারণ সংkাnু । 
 
সtূ : নিথ নং- কম/শা-৬/কালািফ-১/২০০৮ eর ৮৫-৯০ েনাটাংশ। 

 
সেtাk নিথর িবষয়বst anযায়ী ম o কমর্সং হান মntণালেয়র কলকারখানা o pিত ান পিরদশর্ন পিরদpেরর ূ

আoতাধীন কারখানা লাiেnস িফ o নবায়ন িফ পনঃিনধর্ারণ সংkাn িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা ু
হেলা: 

ক) লাiেসn িফ o নবায়ন িফ: 
 

িবদ মান িফ (১৯৯১) psািবত িফ কারখানার 
ে ণী 

িমক সংখ া 
লাiেসn িফ নবায়ন িফ লাiেসn িফ নবায়ন িফ 

‘e’ ১০-৩০ ৮০/- ১৬/- ১৬০/- ৩০/- 
‘িব’ ৩১-৫০ ২০০/- ৪০/- ৪০০/- ৮০/- 
‘িস’ ৫১-১০০ ৪০০/- ৮০/- ৮০০/- ১৬০/- 
‘িড’ ১০১-২০০ ৬০০/- ১২০/- ১২০০/- ২৪০/- 
‘i’ ২০১-৩০০ ৮০০/- ১৬০/- ১৬০০/- ৩২০/- 

‘eফ’ ৩০১-৫০০ ১৪০০/- ২৮০/- ২৮০০/- ৫৬০/- 
‘িজ’ ৫০১-৭৫০ ১৬০০/- ৩২০/- ৩২০০/- ৬৪০/- 

‘eiচ’ ৭৫১-১০০০ ২০০০/- ৪০০/- ৪০০০/- ৮০০/- 
‘আi’ ১০০০-eর ঊে র্ ২৪০০/- ৪৮০/- ৪৮০০/- ৯৬০/- 

 
খ) লাiেসn সংেশাধনী িফ o ডুিpেকট লাiেসn িফ: 

 
আiেটম িবদ মান িফ (১৯৯১) psািবত িফ 

লাiেসn সংেশাধনী িফ ৪০/- ৮০/- 

ডুিpেকট লাiেসn িফ ২০/- ৪০/- 
 
০২। uk িবষেয় pjাপন জািরর পর iহার anিলিপ aথর্ িবভােগর aবিহিতর জn েpরেণর anেরাধ করা হেলা। 
 
০৩। eতদসংkাn িবষেয় আদায়কত aথর্ সৃ রকাির েকাষাগাের জমার খাতসমহ হেব িনmrপঃূ  

ক) কলকারখানা লাiেসn িফ, লাiেসn নবায়ন িফ, লাiেসn সংেশাধন িফ o ডুিpেকট লাiেসn িফ জমার 
খাত: ১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪; 

খ) জিরমানা o দ ড িফ জমার খাত: ১-৩১৪৩-০০০০-১৯০১ eবং 
গ) anাn/িবিবধ িফ জমার খাত: ১-৩১৪৩-০০০০-২৬৮১। 

 
 

মাহমdল হকু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 
সিচব 
ম o কমর্সং হান মntণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ sশাn kমার সাহাৃ , uপ-সিচব, aিধশাখা-৬) 
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বাsবায়ন o pিবিধ aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/pিবিধ-৩/সmানী-০৪/৮৭/২০ তািরখ: ১৬/০৩/২০০৮ iং 

 
িবষয়: সংsিত িবষয়ক মntণালেয়র aধীনs ptতtt aিধদpেরর আoতাধীন জাdঘর o ptsলসমেহর pেবশ মলৃ ূ ূ  

পনঃিনধর্ারেণর িবষেয় সmিত pদান pসেু । 
 
সtূ : সিবম/ শাখা-৬/ ptঃ-১০/২০০০ (aংশ)/৯২ তািরখ: ১২/০২/২০০৮ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু ূ , সংsিত িবষয়ক মntণালেয়র aধীনs ptতtt ৃ
aিধদpেরর ১২িট জাdঘর o ptsলসমেহর pেবশ মল  িনmবিণর্ত হাের পনঃিনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত jাপন করা ূ ূ ু
হেলা: 

kিমক 
নং 

ptsল o জাdঘেরর নাম েদশী পযর্টকেদর 
জn (সাকর্ভk ু
েদশসহ) 

িবেদশী পযর্টকেদর 
জn (সাকর্ভk েদশ ু

বােদ) 
১ লালবাগ dগর্  ১০.০০ ১০০.০০ 
২ ময়নামিত জাdঘর  ১০.০০ ১০০.০০ 
৩. সালবন িবহার  ১০.০০ ১০০.০০ 
৪ পাহাড়পর জাdঘর ু  ১০.০০ ১০০.০০ 
৫ তাজহাট জিমদার বাড়ী/ রংপর জাdঘরু  ১০.০০ ১০০.০০ 
৬ খলনা জাdঘরু  ১০.০০ ১০০.০০ 
৭ ষাট গmজ মসিজদ eলাকা ু  ১০.০০ ১০০.০০ 
৮ চTgাম জািততািttক জাdঘর ১০.০০ ১০০.০০ 
৯ রবীnd kিঠবাড়ী ১০.০০ ১০০.০০ 
১০ মাiেকল মধসদন দt বাড়ীু  ১০.০০ ১০০.০০ 
১১ কাচারী বাড়ী, শাহজাদপরু ১০.০০ ১০০.০০ 
১২ মহাsান জাdঘর  ১০.০০ ১০০.০০ 

 
 

েমাঃ আবdল মাnান 
uপ-সিচব 

েফান -৭১৭০১৭৪ 
সিচব 
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
(দঃ আঃ জনাব আব েহনা েমাsফা কামালৃ ু , িসিনয়র সহকারী সিচব) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/বাঃeনিটআর/শা-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ-১)/২৩ তািরখ: ২৪/০৩/০৮ 
 
 
িবষয়: চTgাম সীতাk ডs েবাটািনক াল গােডর্ন o iেকাপােকর্ গাড়ী পািকর্ং িফ িনধর্ারণ pসে । 
 
সtূ :  পবম(বঃশা-১)৩১/২০০৪(aংশ-১)/২৬২, তািরখ: ২৮/০২/২০০৮ 
 
 

uপেরাk িবষয় o সেtাk পেtর মাধ েম পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত ূ ৃ ‘চTgাম সীতাk ডs 
েবাটািনক াল গােডর্ন o iেকাপােকর্ গাড়ী পািকর্ং িনধর্ারণ’ িবষেয় িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত 
pদান করা হেলা। 
 

kিমক 
নং 

যানবাহেনর িববরণ psািবত পািকর্ং 
িফ 

১। বাস ১৫০/- টাকা 
২। কার/িজপ/মাiেkাবাস ১০০/- টাকা 
৩। েটিk/েটেmা ৫০/- টাকা 
৪। মটর সাiেকল ৩০/- টাকা 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩ 
সিচব, 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 
(দঃআঃৃ  জয়nী সাnাল, িসিনয়র সহকারী সিচব, aিধশাখা-১) 
  পিরেবশ o বন মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/সঋব /eনিটআর/শা-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪-২৭ তািরখ: ০২/০৪/২০০৮ 
 
 
িবষয়: বন িব ামাগার o িপকিনক sেটর ভাড়া/সািভর্স চাজর্ িনধর্ারণ/ পনঃু িনধর্ারণ pসে । 
 
সtূ :  পবম(বঃশা-১)১৪৭/২০০৭/২৩৭, তািরখ: ১৮/০২/২০০৮ ি ঃ 
 
 
 সেtাk sারেকর িবষয়াnযাূ য়ী রােজশপর বন ী িব ামাগােরর ভাড়ার হার পনঃিনধর্ারণ eবং রােজশপর ু ু ু
িপকিনক sেটর ভাড়ার হার িনধর্ারেণ পিরেবশ o বন মntণালেয়র িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত 
pদান করা হেলা: 
 

kিমক নং িব ামাগার/িপকিনক sেটর নাম বতর্মান হার psািবত হার 

০১। রাজশপর বন ী িব ামাগার ু  ৪০০/- টাকা ১,৫০০/- টাকা 

০২। রাজশপর িপকিনক sটু  নাi ১,০০০/- টাকা 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা।    

 
 

মাহমdল হকু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৫০৭৩৮ 
সিচব, 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃআঃৃ  বশীর udীন আহেমদ, uপ-সিচব (বন aিধশাখা-১)) 
  পিরেবশ o বন মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/১০/০৭/(aংশ-২)/৪৪ তািরখ: ১৮/০৫/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিটিটিব’র কিতপয় চাজর্ পনঃিনধর্ারণ pসেু । 

সtূ : িপিট/শাখা-৫/৪-১১/৯৮(aংশ-২)/২৬৯; তািরখ: ২৭/০৪/২০০৮ ি ঃ 

 সেtাk পেtর িবষয়বstর আেলােকূ , ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালেয়র ‘িবিটিটিব’র কিতপয় চাজর্ পনঃিনধর্ারণু ’ 
সংkাn িনেmাk psােব িনেদশর্kেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

Proposed Tarrif of MoPT Call type Present tariff Proposed traiff of 
BTTB Peak Offpeak 

BTTB to BTTB Local 
call (call within same 
district)  

Tk. 1.50 per unit of 7 
to 10 minutes which 
comes Tk.0.21 and 
Tk.0.15 per minutes 

Tk. 0.20 per minute Tk. 0.15 per 
minutes 

Tk. 0.10 per 
minutes 

BTTB to BTTB within 
Multiexchange area 

Tk. 1.50 per 5 to 8 
minutes which comes 
Tk.0.30 and Tk.0.19 
per minutes 

Tk. 0.25 per minutes Tk. 0.15 per 
minutes 

Tk. 0.10 per 
minutes 

BTTB to BTTB NWD 
(Inter –zonal) 

Tk. 1.50 per minute Not proposed Tk. 1.00 per 
minutes 

Tk. 0.70 per 
minutes 

BTTB to other operators 
(PSTN) 

Tk.1.50 per minute Tk.1.00 per minute Tk. 0.80 per 
minutes 

Tk. 0.70 per 
minutes 

BTTB to other operators 
(Mobile) 

Tk. 1.50 per minute Tk. 1.00 per minute Tk. 1.00 per 
minutes 

Tk. 0.70 per 
minutes 

Line Rent: 
1.Dhaka/ Chittagong  

 
Tk. 80/- 

Tk. 80/- + 50 local 
call free 

Same as BTTB 

2.Division/District Tk. 70/- 
 

Tk. 70/- + 100 local 
call free 

Same as BTTB 

3.Upozilla & growth 
center 

Tk. 50/- Tk. 50/- + 100 local 
call free 

Same as BTTB 

Dhaka (Connection charge 
1000+security deposit+1000) 
=Tk.2000 
Chittagong (Connection charge 
500+security deposit+500) 
=Tk.1000 

Installation charge: 
1.Dhaka/ Chittagong 
2.Division/District 
3.Upozilla & growth 
center 

 
Tk. 5,860 
Tk. 3,840 
Tk. 2,300 

 

 
Same as MopT except 

Dhaka Multi 
Exchange area 

Div/Dist/UZ(Connection charge 
300+security deposit+300) 
=Tk.600 

Internet TK.2000 Free No Connection 
charge 

No Connection 
charge 

1.One time royalty 
Charge for PABX Board. 

10% of Board Value 5% of Board Value Same as BTTB 

2.Charge for converting 
Direct to junction number 

Tk. 7500 Tk.1000 Same as BTTB 

3. Charge for converting 
junction Number to 
Direct number 

Tk. 7500 Free Same as BTTB 

4. One time royalty 
charge for using Fax. 

Tk.10000 Free Same as BTTB 

২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 
 

মাহমdল হকু  
uপ-সিচব 

সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ জনাব খাজা িময়াৃ , িসিনয়র সহকারী সিচব।) 
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‘eকi sারক o তািরেখ sলািভিষk’ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা - ১ 

sারক নং-aম/aিব/eনিটআর/শাখা-১/২০০৩/২৬ তািরখ: ২২/০৫/২০০৮ ি ঃ। 
 
িবষয়:- খসড়া ‘েকবl েটিলিভশন েনটoয়াকর্ পিরচালনা o লাiেসিnং িবিধমালা, ২০০৮’ e psািবত িবিভn িফ 

িনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান pসে । 
 
সtূ : তথ  মntণালেয়র পt নং-তম/িটিভ-২/১০(৮)/২০০৭/২৮, তািরখ: ০৩/০২/২০০৮ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtরু ূ  েpিkেত তথ  মntণালয় হেত েpিরত খসড়া ‘েকবল েটিলিভশন েনটoয়াকর্ পিরচালনা o 
লাiেসিnং িবিধমালা, ২০০৮’ eর আoতায় িনেmাk িফসমহ িনধর্ারেণ িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা ূ
হ’ল: 
 

তথ  মntণালেয়র psাব aথর্ িবভােগর সmিত আiেটেমর 
িববরণ 

aপােরটেরর ক াটাগির o eলাকার 
িববরণ বাৎসিরক িফ 

(টাকায়) 
মািসক সারচাজর্ 

(টাকায়) 
বাৎসিরক িফ 

(টাকায়) 
মািসক সারচাজর্ 

(টাকায়) 
pেসস 
িফ (নতনু ) 

১। িফড aপােরটর 
২। েকবl aপােরটর 
৩। eম eস o 
৪। েকবl িডিsTিবuটর 

১,০০০/- 
২,০০০/- 
১০,০০০/- 
১০,০০০/- 

 
 
- 

১,০০০/- 
২,০০০/- 
১০,০০০/- 
১০,০০০/- 

 
 
- 

লাiেসn িফ ১। িফড aপােরটর 
িবভাগীয় শহর 
িবভাগীয় শহেরর বািহের 
েজলা শহর ব তীত anাn eলাকা 
২। েকবল aপােরটর: 
িবভাগীয় শহর 
িবভাগীয় শহেরর বািহের 
৩। eম eস o 
৪। েকবল িডিsTিবuটর 
(pিতিট িবেদশী েপ-চ ােনেলর জn) 

 
৮,০০০/- 
৫,০০০/- 
৩,০০০/- 

 
২৫,০০০/- 
১৫,০০০/- 
৫০,০০০/- 
১,৫০,০০০/- 

২০০/- 
২০০/- 
২০০/- 

 
৩০০/- 
৩০০/- 
১,০০০/- 
১,৫০০/- 

 
৮,০০০/- 
৫,০০০/- 
৩,০০০/- 

 
২৫,০০০/- 
১৫,০০০/- 
৫০,০০০/- 
১,৫০,০০০/- 

৪০০/- 
৩০০/- 
২০০/- 

 
৫০০/- 
৪০০/- 
১,০০০/- 
১,৫০০/- 

নবায়ন িফ লাiেসেnর েময়াদ ২ বছর িবধায় আলাদাভােব নবায়ন িফ িনধর্ারণ করা হয়িন 
ডুিpেকট 
লাiেসn িফ 
(নতনু ) 

১। িফড aপােরটর 
২। েকবল aপােরটর 
৩। eম eস o 
৪। েকবল িডিsTিবuটর 

২০০/- 
২০০/- 
২০০/- 
২০০/- 

২০০/- 
২০০/- 
২০০/- 
২০০/- 

 
০২। uপেরাk িফ িনধর্ারেণর আেদশ/ পিরপt/ pjাপন জািরপবর্ক aথর্ িবভােগর at শাখায় anিলিপ েpরেণর জn ূ
িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০ 

সিচব 
তথ  মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ িসিনয়র সহকারী সিচবৃ , িটিভ-২ শাখা)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-২ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-২/১(৩)/২০০৮-২৪ তািরখ: ২২/০৫/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: বয়লার সংkাn কিতপয় িফস পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
সtূ : িশম/aিধ-িবিবধ/বয়লার-৭/২০০২/৪১; তািরখ: ১০/০৪/২০০৮ ি ঃ। 
 

সেtাk পেtর িবষয়বstর আেলােক িশl মntণালেয়র pধানূ  বয়লার পিরদশর্েকর কাযর্ালেয়র বয়লার সংkাn 
কিতপয় িফস পনঃিনধর্ারেণর িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলাু : 
 

ক) পিরদশর্ন িফসঃ 

kিমক 
নmর 

বয়লার েরিটং 
(বগর্ ফটু ) 

িবদ মান িফস (টাকায়) 
(২০০০ হেত কাযর্কর) 

psািবত িফস (টাকায়) 

১. < ১০০ ১৮০০/- ২৫০০/- 
২. ১০১-৩০০ ২৪০০/- ৩৫০০/- 
৩. ৩০১-৫০০ ৩৩০০/- ৪৫০০/- 
৪. ৫০১-৭০০ ৩৫০০/- ৫০০০/- 
৫. ৭০১-৯০০ ৪০০০/- ৫৫০০/- 
৬. ৯০১-১১০০ ৪২০০/- ৬০০০/- 
৭. ১১০১-২০০০ ৪৫০০/- ৬৫০০/- 
৮. ২০০১-৪০০০ ৪৮০০/- ৭০০০/- 
৯. ৪০০১-৬০০০ ৫১০০/- ৭৫০০/- 
১০. ৬০০১-৮০০০ ৫৩০০/- ৮০০০/- 
১১. ৮০০১-১০,০০০ ৫৫০০/- ৮৫০০/- 
১২. > ১০,০০০ ৫৭০০/- ৯০০০/- 

 

খ) anাn িফসঃ 

kিমক 
নmর 

িববরণ িবদ মান িফস (টাকায়) psািবত িফস 
(টাকায়) 

ক. বয়লার সংkাn (১৯৬১ হেত কাযর্কর)  

১) ডুিpেকট সািটর্িফেকট ৩/- ৫০০/- 
২) েরিজে শন বi  ৫/- ১০০০/- 
৩) সাpািহক o ann ছিটর িদেন পিরদশর্নু  ৫০/- ২০০০/- 

খ. বয়লার পিরচারক সংkাn (২০০০ হেত কাযর্কর) 
১. েযাগ তার সািটর্িফেকেটর জn 

১) ১ম ে ণীর পরীkা ৫০০/- ৮০০/- 
২) ২য় ে ণীর পরীkা ৩০০/- ৫০০/- 

২. ডুিpেকট সািটর্িফেকট ২০০/- ৩০০/- 
৩. িবিনময় সািটর্িফেকট ২০০/- ৩০০/- 
৪. সািভর্স সািটর্িফেকেটর জn 

১) ১ম ে ণীর পরীkা ৫০০/- ৮০০/- 
২) ২য় ে ণীর পরীkা ৩০০/- ৫০০/- 

 
২। eতদসংkাn িবষয়িট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

মাহমdল হকু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 
সিচব 
িশl মntণালয় 
৯১, মিতিঝল বািণিজ ক eলাকা 
ঢাকা-১০০০। 
(দঃ আঃ জনাব েমাঃ আবল কােশমৃ ু , uপ-সিচব)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা - ১ 

sারক নং-aম/aিব/eনিটআর/শা-১/পাসেপাটর্-৫/২০০২/৩২ তািরখ: ১২/০৬/০৮ ি ঃ। 
 
িবষয়: আেমিরকান নাগিরকেদর িনকট হেত িভসা িফ আদায় pসে । 
 
সtূ : sঃমঃ/বিহ-২/১িস-৬/২০০৮/৩৬২, তািরখ: ১৫/০৪/২০০৮ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু ূ , বাংলােদেশ আগমেন ু আেমিরকান 
নাগিরকগেণর েkেt িভসা িফ o িভসার েময়াদ বিd িফ ৃ ১০০ মািকর্ন ডলার/সমপিরমাণ টাকা হেত বিdপবর্ক ৃ ূ ১৩১ 
মািকর্ন ডলার/সমপিরমাণ টাকায় পনঃিনধর্ারণ o তা আদােয়র psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলাু । 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০ 

সিচব, 
sরাT মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ িসিনয়র সহকারী সিচবৃ , বিহরাগমন শাখা-২, sরাT মntণালয়) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
pিবিধ শাখা-৬ 

নং-aম/aিব/িবিধ-৬/pঃমঃ/ভাতা-১০/২০০৭/৬২ তািরখ: ১৪/০৭/২০০৮ ি ঃ 

 
িবষয়: সামিরক বািহনী কমা ড o াফ কেলজ eর াফ েকােসর্ aংশ gহণকারী পািকsান সশst বািহনীর ছাt 

aিফসারেদর pেদয় sেযাগ-sিবধা আিথর্ক anেমাদন সংkাn। 

সtূ : pিতরkা মntণালেয়র নিথ নং-pম/িড-২/িবিবধ-১/২০০৭/ াফ (ছায়া নিথ)। 
 
 uপযর্k িবষয় ু o সেtর বরােত সামিরক বািহনী কমা ড o াফ কেলজ eর াফ েকােসর্ aংশ gহণকারী পািকsান ূ
সশst বািহনীর ছাt aিফসারেদর িটuশন িফ, বাসsান ভাড়া aভ nরীণ িশkা সফর, বেদিশক সফর, গ াস o িবd ৎ 
sিবধা pদােনর লেk  িনেmাk ছেক sিবধািদর psােব aথর্ িবভােগর সmিত িনেদর্শkেম jাপন করা হ’ল: 
 

k: 
নং 

বাংলােদশ সরকার 
কতর্ক িবনামেল  ৃ ূ
pদt sিবধািদ 

বতর্মােন pদt 
psাবনা anযায়ী (২০০৮-২০০৯) সাল o 

তৎপরবতর্ী মnব  

১ িটuশন িফ ি  
pিতরkা মntণালেয়র 

০৮/৯/১৯৮৭ তািরেখর পt 
নং-৩-p-১/৮৬/ িড-২/ 
aংশ-১/৯০৩ anযায়ী। 

ি  
pিতরkা মntণালেয়র ০৮/৯/১৯৮৭ তািরেখর 
নং-৩-p-১/৮৬/ িড-২/ aংশ-১/৯০৩ anযায়ী। 

- 

২ বাসsান িবনামেলূ  
pিতরkা মntণালেয়র 

০৮/৯/১৯৮৭ তািরেখর পt 
নং-৩-p-১/৮৬/ িড-২/ 
aংশ-১/৯০৩ anযায়ী। 

মািসক সেবর্া  ৮০ (আিশ) মা: ডলার িহসােব 
gহণ করা হেব। 

আদায়কত ৃ
aথর্ সরকাির 
েকাষাগাের 
জমা করা 
হেব। 

৩ আহার ভাতা জনpিত মািসক ৬,০০০/- 
টাকা 

জনpিত মািসক ৬০০০/- টাকা aথর্ িবভােগর 
aম/ aিব/ িবিধ-৬/ pঃমঃ/ 

ভাতা/১০/২০০৭/১০৮, তািরখ: ২৭/০৮/২০০৭ 
ি ঃ 

- 

৪ aভ nরীণ িশkা 
সফর (যিদ 
anি ত হয়) 

েদেশর aভ nের কেলেজর 
কােজ ি  যাতায়াত ব বsা। 

িশkা সফেরর anষাংিগক ব য় বাবদ ৪৫০/- মা: 
ডলার aথবা pকত খরচ ৃ (সািভর্স যানবাহন খরচ 

বােদ) gহণ করা হেব। 
৫ বেদিশক িশkা 

সফর (যিদ 
anি ত হয়) 

বতর্মােন pচিলত নাi। e বাবদ ৬০০০/- টাকা মা: ডলার পািকsান 
সরকার pদান করেব (যা হেত বাংলােদশী টাকায় 

৫০,০০০/- টাকা সমnয় করেত হেব)। 
৬ গ াস, পািন o 

িবd ৎ।  
সরকাির হাের আদায় করা 

হয়। 
গ াস, পািন o িবd ৎ eর জn পথকভােব ৃ

pেত কিটর pকত িবল েথেক মািসক ৃ ১৫০০/- 
টাকার aিতিরk aথর্ আদায় করা হেব। 

আদায়কত ৃ
aথর্ সরকাির 
েকাষাগাের 
জমা করা 
হেব। 

 
 

সয়দা আেনায়ারা েবগম 
uপ-সিচব (pিবিধ-১) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 
সিচব 
pিতরkা মntণালয় 
গণ ভবন কমেpk 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu, শাখা-১ 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শা-১/sরাT -৯/২০০২/৪৬ তািরখ:- ৩০/০৭/২০০৮ি ঃ। 
 
িবষয়: আেgয়াst লাiেসেnর anিলিপ (ডুিpেকট) লাiেসn িফ িনধর্ারণ pসে । 
 
stঃ- নিথ নং-িবিধ-১২(২)/২০০৮(রাজ-৪), তািরখ:- ১৭-০৩-২০০৮। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত িনেদর্শkু ূ েম জানােনা যাে  েয, sরাT মntণালয় কতর্ক psািবত ৃ ‘ast িবিধমালা, 
১৯২৪’ eর িবিধ ৪৭(িব) সংেশাধনপবর্ক আেgয়াst লাiেসেnর anিলিপ িফ ূ ১ (eক) টাকার পিরবেতর্ ৫০০/- (পঁাচশত) 
টাকা পনঃিনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলাু । 
 
২. eতদসে  sরাT মntণালয় কতর্ক েpিরত নিথ নংৃ -িবিধ-১২(২)/২০০৮(রাজ-৪), তািরখ:- ১৭-০৩-২০০৮ েফরত 
pদান করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

সিচব 
sরাT মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয় 
(দঃ আঃ uপৃ -সিচব, রাজ শাখা-৪) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়,aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/১৪/২০০২-০৭/৬৪ তািরখ: ১০/০৮/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: চালকল লাiেসn িফ eর পনঃিনধর্ারণ pসেু । 

 
সtূ : নং-খাdব ম/সর-১/িন িt-২/০৮/২৮০; তািরখ: ২৯/০৭/২০০৮ ি ঃ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর মাধ েম খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয় কতর্ক েpিরত ু ূ ৃ ‘চালকল লাiেসn িফ 
eর পনঃিনধর্ারণসংkাnু ’ িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
kিমক 
নং 

চালকেলর ধরন িবদ মান 
লাiেসn িফ 

(টাকায়) 

psািবত 
লাiেসn িফ 

(টাকায়) 

িবদ মান 
নবায়ন িফ 
(টাকায়) 

psািবত 
নবায়ন িফ 
(টাকায়) 

psািবত ডুিpেকট 
লাiেসn িফ 

১। েমজর চালকল ১,০০০/- ২,০০০/- ৫০০/- ১,০০০/- নতন লাiেসn িফর ূ ২০% 

২। aেটােমিটক চালকল ১,০০০/- ২,০০০/- ৫০০/- ১,০০০/- নতনূ  লাiেসn িফর ২০% 

৩। হাsিকং চালকল ৫০০/- ১,০০০/- ২০০/- ৫০০/- নতন লাiেসn িফর ূ ২০% 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
সিচব 
খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ জনাব েমাঃ সােনায়ার আলীৃ , uপ-সিচব, সরবরাহ-১) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজািরo ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-২ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-২/১(৮/৩)/২০০৮-১৩৭ তািরখ: ০৩/১১/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: েসাসাiিট েরিজেTশন সংkাn িফস পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : বািণজ  মntণালেয়র ছায়া নিথ নং-বাম/িটo-১/িবিবধ-৩/২০০১। 
 
 সেtাk নিথর িবষয়বstর আেলােক বািণজ  মntণালেয়র আoতাধীন েযৗথমলধন েকাmানী o ফামর্সমেহর ূ ূ ূ
পিরদpেরর েসাসাiিট েরিজেTশন সংkাn কিতপয় িফস পনঃিনধর্ারেণর িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর ু
সmিত pদান করা হেলা: 
 
েরিজTারেক pেদয় িফসঃ 
 

দফা িবদ মান িফেসর হার 
(১৯৭৮ হেত কাযর্কর) 

psািবত িফেসর হার 

১. েসাসাiিট িনবnেনর জn ২৫০/- টাকা ২৫০০/- টাকা 
২. সংঘsারক o গঠনতমe ব তীত েয 

েকান দিলল দািখেলর জn  
১০/- টাকা ১০০/- টাকা 

৩. েয েকান দিলল পিরদশর্েনর জn ৫/- টাকা ১০০/- টাকা 
৪. িনবnন সনেদর anিলিপর জn  ১০/- টাকা ১০০/- টাকা 
৫. েয েকান দিলেলর anিলিপর জn  সবর্িনm ১০/- টাকা িফস pদান সােপেk 

দিলেলর নকল gহেণর জn pিত eকশত 
শb বা uহার aংশ িবেশেষর জn ১/- 
টাকা কের িফস িদেত হেব।  

সবর্িনm ১০০/- টাকা িফস pদান সােপেk 
দিলেলর নকল gহেণর জn pিত eকশত 
শb বা uহার aংশ িবেশেষর জn ৫/- টাকা 
কের িফস িদেত হেব।  

৬. েয েকান দিলল িমিলেয় েদখার জn সবর্িনm ৫/- টাকা িফস pদান সােপেk 
দিলেলর নকল gহেণর জn pিত eকশত 
শb বা uহার aংশ িবেশেষর জn ৫০ 
পয়সা কের িফস িদেত হেব।  

সবর্িনm ৫০/- টাকা িফস pদান সােপেk 
দিলেলর নকল gহেণর জn pিত eকশত 
শb বা uহার aংশ িবেশেষর জn ৫/- টাকা 
কের িফস িদেত হেব।  

৭. নােমর ছাড়পেtর জn িবধান েনi ১০০/- টাকা 
৮. েকান দিললািদ/িববরণীর িনধর্ািরত 

সময় aিতবািহত হoয়ার পর iহা 
দািখেলর জn  

িবধান েনi সেবর্া  ২৫০/- টাকা িফস pদান সােপেk 
pেত ক িদেনর িবলেmর জn ১.০০ টাকা 
কের িফস িদেত হেব।  

 
০২। pচিলত িবিধিবধান pিতপালন সােপেk eতdসংkাn িবষেয় সংেশািধত aধ ােদশ জািরপবর্ক aথর্ িবভাগেক ূ
aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

মাহমdল হকু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 
সিচব 
বািণজ  মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 
েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/১০/০৭(aংশ-৮)/৮৪ তািরখ: ৩১/১২/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: বেদিশক মিন aডর্ােরর েkেt িরs চাজর্ কতর্ন pসে । 
 
সtূ : ডাক িবভােগর পt নং-আi আর ২৫-২/২০০৪/৮২/৫১৩; তািরখ: ০৭/০৫/২০০৮ ি ঃ। 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtর আেলােকু ূ  বাংলােদশ ডাক িবভােগর বেদিশক মিন aডর্ােরর েkেt িরs চাজর্ ০.০৪ (চার 
পয়সা) টাকার sেল ০.৫০ (প াশ পয়সা) টাকা হাের কতর্ন সংkাn psােব, িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর ঘটনােtার 
সmিত pদান করা হেলা। 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

েমাঃ শামsল আলম ভiঁয়াূ  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ িমেসস মমতাজ েবগমৃ , uপ-সিচব, aিধশাখা-৭)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ-২)/১৬ তািরখ: ২৯/০৩/২০০৯ ি ঃ 
 
িবষয়: পিরেবশ o বন মntণালেয়র তttাবধােন বন aিধদpর কতর্ক বাsবায়নাধীন ৃ ‘িনসগর্ সহায়তা’ pকেlর 

আoতায় ‘রিkত eলাকা হেত রাজs আদায় o আদায়কত রাজেsর শতকরা ৃ ৫০ ভাগ anদান িহেসেব pাpব  
বরােdর ব য় o িহসাবায়ন সংkাn িনেদর্িশকা’ anেমাদন pসে । 

 
সtূ : পবম/পিরশা-৪/িনসগর্/িsং/২০০৬/৮১; তািরখ: ০১/০৩/২০০৯ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত জানােনা যাে  েযু ূ , পিরেবশ o বন মntণালেয়র তttাবধােন বন aিধদpর 
কতর্ক বাsবায়নাধীন ৃ ‘িনসগর্ সহায়তা’ pকেlর আoতায় রিkত eলাকা হেত রাজs আদায় o আদায়কত রাজেsর ৃ
শতকরা ৫০ ভাগ anদান িহেসেব pাpব  বরােdর ব য় o িহসাবায়ন সংkাn িনেদর্িশকায় uেlিখত শতর্াবলীর psােব 
িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা। pেবশ িফ o anাn িফ বাবদ আদায়কত সমদয় aথর্ আ িলক ৃ ু
কাযর্ালয়সমেহর িবিবধ রাজs o pািp খােত aথর্াৎ ূ ১-৪৫৩৩-০০০০-২৬৮১ নmর েকােড জমা pদান করেত হেব। 
 
০২। িবষয়িট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃৃ - জনাব েমাঃ সাiফর রহমানু , সহকারী pধান, পিরকlনা শাখা-৪।) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪(aংশ-১)/২০ তািরখ: ১২/০৪/২০০৯ ি ঃ 
 
িবষয়: ‘ব বn েসতর পি ম পােড় iেকাু ু -পাকর্ িনমর্াণ’ শীষর্ক কমর্সিচর ankেল pেবশ িফ িনধর্ারণ pসেূ । 
 
সtূ : পবম/পিরশা-৪/১২৬/যমনা েসতু ু/২০০৭/৩৮; তািরখ: ২৭/০১/২০০৯ ি ঃ 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত ু ূ ৃ ‘ব বn েসতর পি ম পােড় ু ু
iেকা-পাকর্ িনমর্াণ’ শীষর্ক কমর্সিচর ankেল pেবশ িফ আদায় সংkাn িবষেয় িনেmাk psােবূ  aথর্ িবভােগর সmিতর 
pদান করা হেলা: 
 

aথর্ িবভােগর psাব 
kিমক 
নং 

ব বহারকারীর নাম pেবশ/দশর্নী িফ eর 
হার 

১. pিতজেনর pিতবােরর জn pেবশ িফ  ৫/- (পঁাচ) টাকা 
২. ছাt/ছাtীেদর pিতজেনর pিতবােরর জn pেবশ িফ  ৩/- (িতন) টাকা 
৩. পযর্েবkণ টাoয়াের pিতজেনর pিতবার uঠা বাবদ িফ ২/- (di) টাকা 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

েমাঃ শামsল আলম ভiঁয়াূ  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
 

সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাঃ সাiফর রহমানৃ ু ,সহকারী pধান, পিরকlনা শাখা-৪)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/পিরেবশoবন/েরট/০১/০৯/৩৩ তািরখ: ১৯/০৫/২০০৯ ি ঃ 
 
িবষয়: চTgামসহ বন গেবষণাগােরর psািবত সািভর্িসং চাজর্ eর হার anেমাদন pসে । 
 
সtূ : পবম(বঃ শাঃ-১)১৪১/২০০৭/২৪৫; তািরখ: ০৬/০৪/২০০৯ ি ঃ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত চTgামসহ বন গেবষণাগােরর ু ূ ৃ
psািবত সািভর্িসং চাজর্ িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 

ক) েpনার নাiফ pিতিটর সািভর্িসং ১০.০০ টাকা 

খ) সাkর্লার ‘স’ েbড সােপর্িনং pিতিট ৩০.০০ টাকা 

গ) েব ড ‘স’ েbড েজাড়া েদoয়া pিতিট  ১০০.০০ টাকা 

ঘ) েব ড ‘স’ েbড সােপর্িনং েদoয়া pিতিট  ৫০.০০ টাকা 

ঙ) কাবর্াiড সাkর্লার েbড সােপর্িনং (pিতিট ১২ - ১৬) ৮০.০০ টাকা 

চ) েরাটার কাটার (েছাট সাiজ) ধার pিতিট ৬০.০০ টাকা 

ছ) েরাটার কাটার (বড় সাiজ) ধার pিতিট ৭০.০০ টাকা 

জ) েমা ডার কাটার ধার pিতিট ১৮০.০০ টাকা 

ঝ) েমা ডার কাটার ধার (বড় সাiজ) pিতিট ২০০.০০ টাকা 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাঃ হাrনৃ -aর-রিশদ িব াস, িসিনয়র সহকারী সিচব, বন শাখা-১)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/িটe ডিট(েপা াল)/০২/০৯/৪২ তািরখ: ০১/০৯/২০০৯ ি ঃ 
 

িবষয়: EMO (Electronic Money Order) eর মাধ েম Remittance েpরেণর সেবর্া  সীমা o কিমশন/ িফ 
িনধর্ারণ pসে । 

 
সtূ : িপিট/শাখা-৭/eম-২১/২০০৮-২২৬; তািরখ: ২০/০৫/২০০৯ ি ঃ 
 

 
সেtাk পেtর িবষয়বstর আেলােক ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালেয়র িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর ূ

সmিত jাপন করা হেলা: 
 

নং িববরণ কিমশেনর পিরমাণ 

১. pিত ১০০০/- (eক হাজার) টাকা বা aংশ িবেশেষর জn ১০/- (দশ) টাকা 

২. EMO pিত ডkেমে টশন চাজর্  ৫০/- (প াশ) টাকা 

৩. eকক ফরেম মিন aডর্ােরর সেবর্া  সীমা ১,০০,০০০/- - 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাসাঃ iসমত আরা জাহানৃ , uপ-সিচব, aিধশাখা-৭)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/ঋনব ঃিবঃ/eনিটআর-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪/৫৩ তািরখ: ২৬/১০/২০০৯ ি ঃ 
 
িবষয়: পিরেবশ o বন মntণালেয়র কিতপয় রাজs িফ বিdর psােব সmিত pদান pসেৃ । 
 
সtূ : পবম(বঃশা-১)৩৯/২০০২/১৭১; তািরখ: ০৮/০৩/২০০৯ ি ঃ। 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtাk sারেকর েpিkু ূ েত পিরেবশ o বন মntণালেয়র কিতপয় বনজ dেব র রাজs হার/িফ বিdর ৃ
(তািলকা সংযkু) psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা। 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 
 
সংযিkু : বণর্নামেত। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ জািহদ েহােসন ম শীৃ ু , িসঃ সহঃ সিচব, বন শাখা-১)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu (eনিটআর) শাখা-১ 

http://www.mof.gov.bd 

sারক নং-aম/aিব/eনিটআর/শাখা-১/সঃকমর্ঃকঃ-৪৮/৯৯/১৪৯ তািরখ: ১৭/১১/২০০৯ ি ঃ। 
 
িবষয়: িবিসeস পরীkার pাথর্ীেদর নmরপt pদান eবং utরপt পনঃিনরীkণ িফ িনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : বাসককস/পঃিনঃ(ক াডার)শাখা-৪৭/২০০৯(aংশ-১)/১৯৯, তািরখ: ১৯.১০.২০০৯ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত জানােনা যাে  েযু ূ , বাংলােদশ সরকাির কমর্ কিমশন সিচবালয় হেত েpিরত 
িবিসeস পরীkার pাথর্ীেদর নmরপt pদান eবং utরপt পনঃিনরীkণ িফ িনধর্ারেণর psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর ু
িনেmাk সmিত pদান করা হেলা: 

 
নং িববরণ বাংলােদশ সরকাির কমর্ কিমশন 

সিচবালেয়র psাব 
aথর্ িবভােগর 

সmিত 

ক. নmরপt pািp িফ ১০০০/- (eক হাজার টাকা) ১০০০/- (eক হাজার টাকা) 

খ. pিত িবষেয়র utরপt পনঃিনরীkণ িফু  ৯০০/- (নয়শত টাকা) ১০০০/- (eক হাজার টাকা) 

 
০২। uপযর্k িফসমেহর হার পনঃিনধর্ারেণর িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিpু ুূ / আেদেশর anিলিপ aথর্ িবভােগর at 
শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব, 
বাংলােদশ সরকাির কমর্ কিমশন সিচবালয়। 
{দঃ আঃ আৃ .i.ম. েনছার uিdন, পরীkা িনয়ntক (ক াডার)}। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১ 

www.mof.gov.bd 

sারক নং-aম/aিব/eনিটআর/শাখা-১/তথ -৮/২০০৯/০১ তািরখ: ০৪/০১/২০১০ ি ঃ। 
 
িবষয়: েরiনেবা চলি t সংসদ কতর্ক আেয়ািজত ৃ ‘eকাদশ ঢাকা আnজর্ািতক চলি t uৎসব’ eবং িচে Dন’স িফl 

েসাসাiিট কতর্ক আেয়ািজত ৃ ‘৩য় আnজর্ািতক িশ  চলি t uৎসব’ e pদিশর্তব  চলি tসমেহর েসnর িফ ূ
o িskিনং িফ মokফ সংkাn। 

 
সtূ : ক) তম/চলি t/eফিডিস-৫/২০০৭/৫০৫, তািরখ: ০৪/১১/২০০৯ িখঃ 

খ) তম/চলি t/eফিডিস-৫/২০০৭/৫৬৪, তািরখ: ০২/১২/২০০৯ ি ঃ 
 

uপযর্k িবষয় o সtdেয়রু ূ  মাধ েম তথ  মntণালয় হেত pাp পেtর েpিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েয, 
েরiনেবা চলি t সংসদ কতর্ক আেয়ািজত ৃ ‘eকাদশ ঢাকা আnজর্ািতক চলি t uৎসব’ eবং িচে Dন’স িফl েসাসাiিট 
কতর্ক আেয়ািজত ৃ ‘৩য় আnজর্ািতক িশ  চলি t uৎসব’ e pদিশর্তব  চলি tসমেহর েসnর িফ o িskিনং িফ বাবদ ূ
pেদয় ২৮ (আটাশ) লk টাকার ৫০% aথর্াৎ ১৪ (েচৗd) লk টাকা মokেফর psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা 
হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব 
তথ  মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
{দঃ আঃ uপৃ -সিচব (চলি t)}। 

 
সদয় aবগিতর জn anিলিপ 
 
১। িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা-৮, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
২। যgু-সিচব (েTজাির o ঋণ ব বsাপনা), মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৩। aিফস কিপ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শা-৩/sাঃমঃ/iuজারিফ/২০১০/১৩ তািরখ: ০৭/০৩/২০১০ ি ঃ। 
 
িবষয়: েদেশর িবিভn পযর্ােয়র সরকাির হাসপাতালসমেহর কিতপয় আiেটেমর uপর iuজার িফ হার ূ (েসবার 

িবিনমেয় আদায়েযাগ  aথর্) িনধর্ারণ সংkাn psাব। 

সtূ : হাস-২/িবিবধ-২৭/২০০৪/৬৭; তািরখ: ২৬/০১/২০১০ ি ঃ। 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত sা h o পিরবার কল াণ মntণালয় কতর্ক েpিরত েদেশর িবিভn পযর্ােয়র ু ূ ৃ
সরকাির হাসপাতালসমেহর কিতপয় আiেটেমর uপর iuজার িফ হার ূ (েসবার িবিনমেয় আদায়েযাগ  aথর্) িনধর্ারণ 
সংkাn িবষেয় িনেmাk psাব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 

kিমক নং েসবার খাত নতন সংেযািজত েরটু  
১. মাiেkাবােয়ালজী o িনuেরািমিডিসন েসিরbাল eনিজogাম ২০০০/- টাকা 
২. 1. Intra Oral X-ray Dental (Periapical) Vew 

2. Dental (Bitewing) View 
3. dental (Occlusal) View, Mandible & Maxilla Extra Oral 
4. Panarometri X-ray (OPG) View 
5. Cephalometric View-10 x 12 
6. Mandible lat Oblique View 
Film size-8 x 10 
Film size- 12 x 10 

৫০/- টাকা 
৫০/- টাকা 
৮০/- টাকা 
২৫০/- টাকা 
২৫০/- টাকা 
২৫০/- টাকা 

 
০২। uেlখ , সাধারণ েবড (pিতিদন) o সাধারণ েবড (িবেশষ িদন) eর পথ  সংkাn iuজার িফ তািলকা েথেক বাদ 
েদয়ার psাবo anেমািদত হেয়েছ। 
 
০৩। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
সিচব 
sা h o পিরবার কল াণ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ নাসরীন মিkৃ ু , িসিনয়র সহকারী সিচব, হাসপাতাল শাখা-২)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১। 
http://www.mof.gov.bd 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শা-১/পাসেপাটর্-৫/২০০২/২৩ তািরখ:-৩০/০৩/২০১০ি ঃ। 
 
িবষয়: - বাংলােদশ পাসেপাটর্ is র িফ সংেশাধন/িনধর্ারণ pসে । 
 
সtূ : ক) sঃমঃপাঃনীঃ (সাধারণ-২)-০২/২০১০ (বিহ-১)/২৫৭, তািরখ:- ১১-০৩-২০১০ ি ঃ। 
 খ) sঃমঃপাঃনীঃ (সাধারণ-২)-০২/২০১০ (বিহ-১)/৩০৭, তািরখ:- ২২-০৩-২০১০ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাসহ পtসমেহর আেলােক িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েয আগামী ু ূ ূ ০১ eিpল, ২০১০ তািরখ 
হেত বাংলােদেশ pচলনেযাগ  Machine Readable Passport (MRP)-eর িফ তাঁর মntণালেয়র psািবত হার anসাের 
িনধর্ারেণ িনেmাk শেতর্ aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

ক) পণর্া  ূ Passport Rules pণয়নকােল, ০৫ (পঁাচ) বছর েময়াদী পাসেপােটর্র েময়াদােমত পনরায় ু ০৫ 
(পঁাচ) বছেরর জn েময়াদ বিdর ব বsা রাখাৃ ; eবং 

খ) MRP is /gহেণর ন নতম িফ eর sিবধা ূ Gulf Co-Operation Council (GCC) ভk েদশ eবং ু
জডর্ান, মালেয়িশয়া o মিরশােসর সােথ পবর্ iuেরােপর কেয়কিট েদশূ , যথা- েরামািনয়া, েপাল া ড, gীস, 
iটালী eবং সাipাস eবং মধ  o পবর্ eিশয়ার কেয়কিট েদশূ , যথা- তরsু , iরান, iরাক, েলবানন, 
দিkণ েকািরয়া, bতনাi, জাপান eবং iেnােনিশয়ায় সmpসারেণর ব বsা রাখা। 

 
০২. MRP-eর িফ’র হার হেব িনmrপঃ 

পাসেপাটর্ pদােনর হান/ মাপকািঠ (criteria) সাধারণ জrরী 

েদেশ ৳ ৩,০০০/- ৳ ৬,০০০/- 

িবেদেশ US$ ১০০ US$ ২০০ 

িবেদেশ পড়ােশানার জn গমনকারী ছাt eবং Gulf Co-Operation Council (GCC) 
ভk েদশু , জডর্ান, মালেয়িশয়া eবং মিরশােস গমনকারী সাধারণ িমকেদর জn 

US$ ৩০ US$ ১০০ 

 
০৩. uপির-uk সmিতর আেলােক তঁার মntণালয় েথেক পণর্া  ূ Passport Rules pণয়ন েশেষ েগেজেটর কিপসহ aথর্ 
িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান:৯৫৫০৭৩৮ 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
sরাT মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাহাmদ iফেতখার েহােসনৃ , িসিনয়র সহকারী সিচব, বিহরাগমন-১ শাখা)। 
 
anিলিপ সদয় aবগিতর জn: 
০১. সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২. aিতিরk সিচব (বােজট-২, সাa o েTঋব ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
০৩. যgু-সিচব (েTঋব ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
০৪. aিফস কিপ। 

 
হািববন নাহারু  

িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪-৩১ তািরখ: ২৯/০৬/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: রােজশপর iেকাু -পােকর্র দশর্নাথর্ীেদর pেবশ িফ eবং গাড়ী পািকর্ং িফ িনধর্ারণ pসে । 

সtূ : পবম(বঃ শাঃ-১)১৪৭/২০০৭/৭৮৬; তািরখ: ১৫/১০/২০০৯ ি ঃ। 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত রােজশপর iেকাু ুূ ৃ -পােকর্র 
দশর্নাথর্ীেদর pেবশ িফ o গাড়ী পািকর্ং িফ িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা 
হেলা: 

 
trঃ নং psািবত দশর্নাথর্ীেদর pেবশ িফ psািবত গাড়ী পািকর্ং িফ 
১. দশর্নাথর্ীেদর জনpিত (পঁাচ বছেরর ঊে র্ 

সকেলর pেবশ িফ লাগেব) 
১০/- টাকা বাস pিতিট  ২০০/- টাকা 

২. িশkা pিত ােনর জn ৫০ জন পযর্n ১০০/- টাকা কার/মাiেkাবাস pিতিট ১০০/- টাকা 
৩. িশkা pিত ােনর জn ১০০ জন পযর্n ২০০/- টাকা েটিk/েটm pিতিটু  ৫০/- টাকা 
৪. িশkা pিত ােনর জn ১০০ জেনর ঊে র্ ৩০০/- টাকা মটর সাiেকল pিতিট  ৩০/- টাকা 
৫. িবেদশী পযর্টকেদর জn জনpিত  ৫ iu.eস. ডলার 

বা সমমেূল র টাকা 
িরkা/ভ ান pিতিট ২০/- টাকা 

৬. - - বাiসাiেকল pিতিট ১০/- টাকা 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ জািহদ েহােসন ম শীৃ ু , িসিনয়র সহকারী সিচব, বন শাখা-১)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-২ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

website: www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৪.০৪১.০০.০০.০৪৭.২০১০.৬৬ তািরখ:০৮/০৭/২০১০ ি ঃ। 
 
িবষয়: ‘iেলকTিনক sাkর সািটর্িফেকট’ pদােনর িনিমt সািটর্িফেকট pদানকারী কতর্পk িহেসেব েকান ব িk বা ৃ

pিত ানেক িনেয়াগ pদােনর জn পিরেশািধত মলধন o িনরাপtা জামানেতর শতর্ িsূ রকরণ eবং লাiেসn িফ 
o লাiেসn নবায়ন িফ ধাযর্করণ pসে । 

 
সtূ : িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু -eর পt নং-৩৯.০১৩.০২২.০২.০১.১৬.২০১০.১০১; 

তািরখ: ০৯.০৫.২০১০ ি ঃ 
 

 সেtাk পেtর িবষয়বstর আেলােক িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালেয়র িনেmাk psাবূ ু  িনেদর্শkেম 
aথর্ িবভােগর সmিত jাপন করা হেলা: 

ক. েকান ব িk বা pিত ান কতর্ক সািটর্িফেকট pদানকারী কতর্পk িহেসেব িনেয়াগ লাভ বা লাiেসn pািpর শতর্ ৃ ৃ
হে : 

েকাmানীর পিরেশািধত মলধন হেব কমপেk ূ ১ েকািট টাকা 
লাiেসn pািpর জn িনরাপtা জামানত িহেসেব ব াংক গ ারাি টর 
মাধ েম ২৫ লk টাকা জমা রাখেত হেব যা লাiেসেnর েময়াদ পযর্n 
বধ থাকেব 

খ. েকান ব িk বা pিত ান কতর্ক সািটর্িফেকটৃ  pদানকারী কতর্পk িহেসেব িনেয়াগ লাভ বা লাiেসn pািpর জn ৃ
pেদয় িফ হে : 

িববরণ িফ’র পিরমাণ (টাকায়) 
লাiেসn িফ ২৫,০০০/- 

লাiেসn নবায়ন িফ ১০,০০০/- 

০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 
 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান- ৯৫৫০৭৩৮। 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৩৬.০০.০২.০৪৮.২০০৯-৩৪ তািরখ: ২০/০৭/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: ptতtt aিধদpেরর আoতাধীন সংরিkত pt হল/pt হল eিরয়ায় িবিভn ধরেনর িচtায়ণ (s িটং) 

an ােনর জn রাজs আদােয়র িনিমেt িফ িনধর্ারেণর ব াপাের মতামত pদান pসে । 

সtূ : সিবম/শাঃ-৬/pতণঃ-১০/২০০০(aংশ)/২৮০; তািরখ: ১৬/০৬/২০১০ ি ঃ। 

 
uপযর্kু িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত সংsিত িবষয়ক মntণালয় কতর্ক েpিরত ptতtt aিধদpেরর আoতাধীন ূ ৃ ৃ

সংরিkত pt হল/pt হল eিরয়ায় িবিভn ধরেনর িচtায়ণ (s িটং) an ােনর জn রাজs আদােয়র িনিমেt িফ 
িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
 pিত ঘ টা ১,০০০/- (eক হাজার) টাকা। 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ আবdল হাnানৃ ,সহকারী সিচব)। 
 
সদয় aবগিতকেl anিলিপ েpরণ করা হ’ল: 
১। মহাপিরচালক, ptতtt aিধদpর, আগারগঁাo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০-৩৫ তািরখ: ২০/০৭/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: মৎস খাদ  uৎপাদন, pিkয়াজাতকরণ, মান-িনয়ntণ, আমদািন, রpািন, িবপনন, িবkয়, িবতরণ eবং 

আnষাি ক কাযর্াবলী সmাদেনর িনিমt psািবত লাiেসn-eর জn আেবদন িফ, লাiেসn িফ, নবায়ন িফ 
o আিপল িফ anেমাদন pসে । 

সtূ : মpাম/ম-২(আiন)মঃখাদ ঃ প খাদ  আiন-৭/২০০৬(aংশ-২)/১৮২; তািরখ: ১০/০৬/২০১০ ি ঃ। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত মৎস  o pািণসmদ মntু ূ ণালয় কতর্ক েpিরত মৎস খাদ  uৎপাদনৃ , 

pিkয়াজাতকরণ, মান-িনয়ntণ, আমদািন, রpািন, িবপনন, িবkয়, িবতরণ eবং আnষাি ক কাযর্াবলী সmাদেনর িনিমt 
psািবত লাiেসn-eর জn আেবদন িফ, লাiেসn িফ, নবায়ন িফ o আিপল িফ িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk 
psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 

িফ (টাকা) 
trঃ নং লাiেসেnর ক াটাগরী 

মৎস  
aিধদpর আেবদন 

িফ 
লাiেসn 
িফ 

নবায়ন 
িফ 

আিপল 
আেবদন িফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১।  ক াটাগির-১: uৎপাদন, pিkয়াজাতকরণ, সংরkণ 

eবং বাজারজাতকরণ।  
মৎস খাদ ৫০০/- ১০,০০০/- ৫,০০০/- ৬,০০০/-

২।  ক াটাগির-২: মৎস খাদ  আমদািন o রpািন মৎস খাদ ৫০০/- ১০,০০০/- ৫,০০০/- ৬,০০০/-

৩।  ক াটাগির-৩(ক): মৎস খাদ  িবkয় (পাiকারী) মৎস খাদ ৩০০/- ১,০০০/- ৫০০/- ৬০০/-

৪।  ক াটাগির-৩(খ): মৎস খাদ  িবkয় (খচরাু ) মৎস খাদ ২০০/- ৫০০/- ২৫০/- ৩০০/-
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

 
সিচব 
মৎস  o pািণসmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ শাbীর েহােসনৃ , িসিনয়র সহকারী সিচব, মৎস -২(আiন) শাখা)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০৭.০৪৭.২০০৯-৪০ তািরখ: ২৯/০৭/২০১০ ি ঃ 
 

িবষয়: ‘iেলkTিনক মািন Tাnফার সািভর্স’ pবতর্ন pসে । 

সtূ : বাংলােদশ ডাক িবভােগ পt নং-gামঃ/েমামাঃ-p/০১/২০০৯/৫৮৩; তািরখ: ২৬/০২/২০০৯ ি ঃ। 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় কতর্ক েpিরত ু ূ ৃ ‘iেলkTিনক মািন 
Tাnফার সািভর্স’ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 

েpরণ েযাগ  টাকার পিরমাণ কিমশন (টাকা) 
১০০০ টাকা পযর্n ২০ 
১০০১-২০০০ ৩০ 
২০০১-৩০০০ ৪০ 
৩০০১-৪০০০ ৫০ 
৪০০১-৫০০০ ৬০ 
৫০০১-৬০০০ ৭০ 
৬০০১-৭০০০ ৮০ 
৭০০১-৮০০০ ৯০ 
৮০০১-৯০০০ ১০০ 
৯০০১-১০০০০ ১১০ 

 
EDA/EDDA-eর কিমশন িবভাজন 

 
েpরণেযাগ  টাকার পিরমাণ ডাক িবভােগর 

pাp কিমশন  
iিডe/ iিডিডe’র 

pাp কিমশন  
gাহেকর িনকট 

েথেক েমাট আদায়  
১০০০ টাকা পযর্n ১৪ ৬ ২০ 
১০০১-২০০০ ২১ ৯ ৩০ 
২০০১-৩০০০ ২৮ ১২ ৪০ 
৩০০১-৪০০০ ৩৫ ১৫ ৫০ 
৪০০১-৫০০০ ৪২ ১৮ ৬০ 
৫০০১-৬০০০ ৪৯ ২১ ৭০ 
৬০০১-৭০০০ ৫৬ ২৪ ৮০ 
৭০০১-৮০০০ ৬৩ ২৭ ৯০ 
৮০০১-৯০০০ ৭০ ৩০ ১০০ 
৯০০১-১০০০০ ৭৭ ৩৩ ১১০ 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হ’ল। 
 
০৩। পেtর সােথ eত সংkাn ফাiলিটo েফরত েদয়া হ’ল। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাসাঃ iসমত আরা জাহানৃ , uপ-সিচব, aিধশাখা-৭)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০-৪৫ তািরখ: ২৩/০৮/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: মৎস  o িচংিড় hাচাির sাপন o uহার s  ব বsাপনা o eত সংkাn আnষাি ক িবষয়ািদ িনি ত করার ু

লেk  িনবnন িফ, িনবnেনর শতর্ািদ, আেবদন িফ, লাiেসn িফ, নবায়ন িফ o আিপল িফ িনধর্ারণ। 

সtূ : মpাম/ম-২(আiন)মঃিচঃ hাঃ আiন-৩/২০০৬(aংশ-১)/১৯৪; তািরখ: ২৭/০৬/২০১০ ি ঃ। 
 
uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত মৎস  o pািণসmদ মntণালয় কতর্ক েpিরত মৎস  o িচংিড় hাচাির ু ূ ৃ

sাপন o uহার s  ব বsাপনা o eত সংkাn আnষাি ক িবষয়ািদ িনি ত করার লেk  িনবnন িফু , িনবnেনর শতর্ািদ, 
আেবদন িফ, লাiেসn িফ, নবায়ন িফ o আিপল িফ িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান 
করা হেলা: 
 

িফ (টাকা) kিমক 
নং 

hাচািরর ক াটাগির kমতাpাp 
কমর্কতর্া আেবদন িফ লাiেসn িফ নবায়ন িফ আিপল িফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১. কাটাগির-১: কাপর্ o anাn মােছর 

েরণ uৎপাদন hাচািরু  
েজলা মৎস  
কমর্কতর্া ৫০০/- ৫০০০/- ৩০০০/- ১০০০/-

২. ক াটাগির-২: ধ গলদা িচংিড় ু
িপ.eল. uৎপাদন hাচাির 

েজলা মৎস  
কমর্কতর্া ৫০০/- ২০০০/- ১৫০০/- ১০০০/-

৩. ক াটাগির-৩: ধ বাগদা িচংিড় ু
িপ.eল. uৎপাদন hাচাির 

েজলা মৎস  
কমর্কতর্া ৫০০/- ৫০০০/- ৩০০০/- ১০০০/-

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
মৎস  o pািণসmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ শাbীর েহােসনৃ , িসিনয়র সহকারী সিচব, মৎস -২(আiন) শাখা)। 
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‘eকi নmর o তািরেখর sলািভিষk’ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu (eনিটআর) শাখা-১ 

http://www.mof.gov.bd 
 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৪৭.০০.০০.০৪৮.১৯৯৯-৫৯ তািরখ: ১৮/০৮/২০১০ ি ঃ। 
 
িবষয়: বাংলােদশ সরকাির কমর্ কিমশন কতর্ক পিরচািলত ননৃ -ক াডার পেদ পরীkার ‘আেবদনপেtর মলূ ’ o 

‘পরীkার িফ’ পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : ৮০.৫০০.০০২.০১.০০.০০৩.২০১০-৭০৩৪, তািরখ: ১৯.০৭.২০১০ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু ূ , বাংলােদশ সরকাির কমর্ কিমশন কতর্ক ৃ
পিরচািলত নন-ক াডার পেদ পরীkার ‘আেবদনপেtর মলূ ’ eবং ‘পরীkার িফ’ পনঃিনধর্ারেণর িনেmাk psােব aথর্ ু
িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
kিমক আiেটেমর িববরণ বতর্মান মলূ / িফ’র হার (টাকা) psািবত মলূ / িফ’র হার (টাকা) 

০১. নন-ক াডার পেদ আেবদনপেtর মলূ  ৫০/- ১০০/- 

০২. নন-ক াডার পেদ পরীkার িফ ১০০/- ৩০০/- 

 
০২। uপযর্k িফসমেহর হার পনঃিনধর্ারেণর িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিpু ুূ / আেদেশর anিলিপ aথর্ িবভােগর at 
শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮ 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব, 
বাংলােদশ সরকাির কমর্ কিমশন সিচবালয়। 
{দঃ আঃৃ - েমাঃ েমাsা গাuছল হকু , uপ সিচব (aথর্ o েসবা)}। 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 556 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu (eনিটআর) শাখা-১ 

http://www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৪৬.০০.০০.০০৫.২০০২-৯৪ তািরখ: ১৬/০৯/২০১০ ি ঃ। 
 
িবষয়:- ৩য় o ৪থর্ ে ণীর জনবল িনেয়ােগর েkেt ‘পরীkার িফ’ িনধর্ারণ সংkাn। 
 
সtূ : নং-০৫.১১০.০১১.০০.০০.০৭৭.২০০৭-১১৯৪, তািরখ: ২৪/০৮/২০১০ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত ু ূ ৩য় o ৪থর্ ে ণীর জনবল িনেয়ােগর েkেt ‘পরীkার িফ’ পনঃিনধর্ারেণর িবষেয় ু
সং হাপন মntণালয় হেত েpিরত িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

ক) 
trঃনং আiেটেমর িববরণ psািবত ‘িফ’-eর হার 

০১. ৩য় ে ণীর পেদ পরীkা ১০০/- 

০২. ৪থর্ ে ণীর পেদ পরীkা ৫০/- 

(খ) eকiসােথ ৩য় o ৪থর্ ে ণীর জনবল িনেয়ােগর েkেt ‘পরীkার িফ’ বাবদ pেদয় aথর্ ব াংক Dাফট/ েপ-
aডর্ােরর পিরবেতর্ িনেmাk েকাড ব বহারপবর্ক ধমাt েTজাির চালােনর মাধ েম aূ ু থর্ জমাকরণ eবং 
‘পরীkার িফ’ বাবদ ধাযর্কত হার সং হাপন মntণালয়সহ সকল ৃ মntণালয়/ িবভাগ o eর aধীনs দpরসমেহর ু
জn pেযাজ  হেব। 

‘১ - pািত ািনক েকাড (চার aংক িবিশ ) -পিরচালন েকাড (চার aংক িবিশ ) - aথর্ৈনিতক েকাড (২০৩১)’ 
 
০২। uপযর্k িফু ’সমেহর ূ হার পনঃিনধর্ারেণর িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিpু / আেদেশর anিলিপ aথর্ িবভােগর at 
শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮ 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
সং হাপন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃআঃ জনাব িজয়াudীন আহেমদৃ , িসিনয়র সহকারী সিচব)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৭.০২০.২০০৪-৭০ তািরখ: ১৯/০৯/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: বন aিধদpেরর আoতায় ‘মাধবk ড iেকা-পােকর্র pধান ফটেকর’ eি T িফ আদায় pসে । 

সtূ : পবম/পিরশা-৫/মাধবk ড-পদসঃৃ/১৭৫/২০০৫/৫৪৪; তািরখ: ০১/০৯/২০০৯ ি ঃ। 
 
uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpু ূ িkেত পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত বন aিধদpেরর আoতায় ৃ

‘মাধবk ড iেকা-পােকর্র pধান ফটেকর’ eি T িফ িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান 
করা হেলা: 

 
kিমক নং দশর্নাথর্ীেদর িববরণ pেবশ িফ’র হার 

১. pাp বয়s দশর্কেদর জn জন pিত ১০/- (দশ) টাকা মাt 
২. apাp বয়s দশর্কেদর জn জন pিত ৫/- (পঁাচ) টাকা মাt 
৩. ছাt-ছাtী জন pিত ২/- (di) টাকা মাt 
৪. িশkা pিত ােনর জn ৩০-১০০ জন (দলগত anেমাদন) ১০০/- (eকশত) টাকা মাt 
৫. িশkা pিত ােনর জn ১০১-২০০ জন (দলগত anেমাদন) ২০০/- (diশত) টাকা মাt 
৬. িবেদশী পযর্টকেদর জn জন pিত ১ iu eস ডলার বা সমমলূ  
৭. s িটং (pিতিদন pিত s িটং) ৩০০০/- (িতন হাজার) টাকা মাt 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

 
সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাঃ hজর আলীৃ ু , িসিনয়র সহকারী pধান, পিরকlনা শাখা-৫)। 
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pিবিধ anিবভাগ 
pিবিধ শাখা-৫ 

www.mof.gov.bd 
 

১২/১০/২০১০ ি ঃ 
নং-০৭.১৭৫.০৩১.০১.০০.০১০.২০০৭-২৩০ তািরখ: 

২৭/০৬/১৪১৭ বঃ 
 
িবষয়: সামিরক বািহনী কমা ড o াফ কেলেজর িবেদশী ছাtেদর িশkাদান, েবতন eবং বাসsান চাজর্ বিধর্তকরণ 

সংkাn। 
 
সtূ : pিতরkা মntণালয়র পt নং-pম/ িড-২/ িবিবধ-৩/২০০৩/ াফ/২৮৯, তািরখ-৮/৯/২০১০ি ঃ। 
 
 

uপযর্k িবষয় o সেtু ূ র বরােত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েয, সামিরক বািহনী কমা ড o াফ কেলজর াফ 
েকােসর্ aংশgহণকারী িবেদশী ছাt aিফসারেদর িশkাদান েবতন, বাসsান ভাড়া eবং িবoিকu eর েkেt pিতরkা 
মntণালয় কতর্ক psািবত িনmবিণর্ত হােরৃ  চাজর্ িনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত jাপন করা হেলা: 
 
trঃনঃ িবষয়/ খাত ২০১২-২০১৩ সেন anি তব  াফ েকাসর্সমহ হেতূ  pেযাজ  হেব।  
ক িশkাদান েবতন মািসক ১৪০০/- মািকর্ন ডলার 
খ পািরবািরক বাসsান মািসক ৫০০/- মািকর্ন ডলার 
গ িবoিকu মািসক ২৫০/- মািকর্ন ডলার 

 
 

মাহববা আkারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৬৭০৬১ 

সিচব 
pিতরkা মntণালয় 
গণভবন কমেpk 
েশের বাংলানগর, ঢাকা। 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪-৭৭ তািরখ: ০৩/১১/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: মধপর জাতীয় uদ ান পিরচালনা o সংরkেণর জn িবিভn sাপনার রাজs িনধর্ারণ pসেু ু । 

সূt: পবম/(বঃ শাঃ-১)১৪১/২০০৭/৮০৪; তািরখ: ১৫/০৯/২০১০ ি ঃ। 
 
uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত মধপর জাতীয় uদ ান পিরচালনা ু ুূ ৃ ু

o সংরkেণর জn িবিভn sাপনার pেবশ িফ িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা 
হেলা: 

 
kিমক নং sাপনা সমেহর নামূ  বতর্মান িফ psািবত িফ 

১. জাতীয় uদ ান pেবশ েগiট (রsলপর o েদাখলাু ) (টাকা) (টাকা) 
 ১) জন pিত pেবশ িফ ০.৫০ ২.০০ 
 ২) মালেবাঝাi বড় Tাক ৩০০.০০ ৫০০.০০ 
 ৩) মালেবাঝাi েছাট Tাক - ২০০.০০ 
 ৪) বড় বাস (বন েভাজেন/পিরদশর্েন আসা) ৭৫.০০ ১৫০.০০ 
 ৫) িমিন বাস ৪৫.০০ ১০০.০০ 
 ৬) মাiেkা/ জীপ/ ট ািk/ ম ািk ১৫.০০ ৫০.০০ 
 ৭) েববী/ েটm ু ১০.০০ ১৫.০০ 
 ৮) মটর সাiেকল - ১০.০০ 
 ৯) বাi-সাiেকল - ২.০০ 
 ১০) িরsা/ ভ ান ৭.৫০ ১০.০০ 
 ১১) গr/ মিহষ/ েঠলা গাড়ী (মালেবাঝাi) - ২০.০০ 
২. লহিড়য়া o েদাখলায় aবিsত ২িট পযর্েবkন টাoয়ার   
 ১) টাoয়ার uঠার িফ pিত জন (eক সে  ১০ জেনর েবশী 

টাoয়াের uঠা িনিষd) 
২.০০ ২.০০ 

৩. হিরণ pজনন েকndঃ pেবশ িফ- pিত জন - ২.০০ 
৪. েদাখলা ের  হাuজ সংল ণ িশ  uদ ান pিত জন pেবশ িফ- - ২.০০ 
৫. িপকিনক sট ১৬i মাচর্ হiেত ৩১ 

aেkাবর পযর্n 
১লা নেভmর হiেত 
১৫i মাচর্ পযর্n 

  

 চােমলী ৩০০.০০ ৬০০.০০ ৩০০-৬০০/- ৩০০-৬০০/- 
 জiু ৩০০.০০ ৬০০.০০ ৩০০-৬০০/- ৩০০-৬০০/- 
 েবলী ৩০০.০০ ৬০০.০০ ৩০০-৬০০/- ৩০০-৬০০/- 
 কেটজ     
 জলi ২৭৫.০০ ৫৫০.০০ ২৭৫-৫৫০/- ২৭৫-৫৫০/- 
 মhয়া কেটজ ৫৫০.০০ ১১০০.০০ ৫৫০-১১০০/- ৫৫০-১১০০/- 
 বkল কেটজ ৫৫০.০০ ১১০০.০০ ৫৫০-১১০০/- ৫৫০-১১০০/- 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃৃ - জািকয়া sলতানা, িসিনয়র সহকারী সিচব, বন শাখা-১)। 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০-০৩ তািরখ: ২৪/০১/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: Catch Certificate eর জn িফ িনধর্ারণ pসে । 

সtূ : সামিdকু /৭২-৯৭(aংশ-৫)/১১৮; তািরখ: ২৯/০৬/২০১০ ি ঃ। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেতু ূ  মৎস  o pািণসmদ মntণালয় কতর্ক েpিরত ৃ Catch Certificate eর 

জn িফ িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেমাk psাব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 

রpানী পেণ র িববরন trঃ নং 
পিরমাণ (েমঃ টন) pকার 

টন pিত বা aংেশর জn 
psািবত িফ (টাকা) 

মnব  

সাদা মাছ ২০০০/-  
১. ৫ টন পযর্n 

িচংিড় ৩০০০/-  
সাদা মাছ ১৮০০/-  

২. ৫-১০ টন িচংিড় ২৫০০/-  

সাদা মাছ ১৫০০/-  
৩. ১০-২০ টন 

িচংিড় ২০০০/-  

সাদা মাছ ১২০০/-  
৪. ২০-৩০ টন িচংিড় ১৮০০/-  

সাদা মাছ ১০০০/-  
৫. ৩০ টন eর ঊে র্ িচংিড় ১৫০০/-  

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 
 
০৩। পেtর সােথ eত সংkাn ফাiলিটo েফরত েদয়া হ’ল। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
মৎস  o pািণসmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ আব ফজল েমাঃ রিফ uিdনৃ ু , িসিনয়র সহকারী সিচব, মৎস -৪ শাখা)। 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১ 

www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৫৫.০০.০০.০০৮.২০০৯-১৪ তািরখ: ০২.০২.১১ ি ঃ। 
 
িবষয়: জাতীয় গণমাধ ম iনিsিটuট (িনমেকা) পিরচািলত িবিভn pিশkণ েকােসর্র িফ িনধর্ারণ/ পনঃিনধর্ারেণ aথর্ ু

িবভােগর সmিত pদান। 
 
সtূ : ১। তম/p-৫/িনমেকা-২১/০৪/(aংশ)/২৯৯, তািরখ: ০৮.০৯.২০১০ ি ঃ। 

২। তম/ p-৫/িনমেকা-২১/০৪/(aংশ)/০৫, তািরখ: ০৯.০১.২০১১ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত তথ  মntণালয় হেত েpিরত জাতীয় গণমাধ ম iনিsিটuট ু ূ (িনমেকা) পিরচািলত 
িবিভn pিশkণ েকােসর্র িফ িনধর্ারণ/ পনঃিনধর্ারণ সংkাn িনেmাk psােব িনেদর্শkেম ু aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা 
হেলা: 
 

psািবত 
trঃনং েকােসর্র নাম 

েকােসর্র েময়াদ েকাসর্ িফ (টাকায়) 
১ িটিভ o েবতার িরেপািটর্ং o িফচার িলখন কলা-েকৗশল  ০৪ সpাহ ৪০০০ 
২ িডিজটাল ফেটাgািফ ০৪ সpাহ ৪০০০ 
৩ েটিলিভশন ক ােমরা চালনা eবং আেলাক সmাত  ০৪ সpাহ ৬০০০ 
৪ বাংলা ভাষা u ারণ o বানান eবং বাক  গঠন নীিতমালা ০৪ সpাহ ৪০০০ 
৫ েটিলিভশন সংবাদ িলখন o িরেপািটর্ং কলা-েকৗশল ০৪ সpাহ ৪০০০ 
৬ েবতার o েটিলিভশন an ান uপসহাপনা েকৗশল  ০৪ সpাহ ৪০০০ 
৭ েটিলিভশন an ান pেযাজনা েকৗশল পাঠ ধারা ০৮ সpাহ ৮০০০ 
৮ িটিভ েসট িডজাiন o েসেটর আেলার ব বহার ০৪ সpাহ ৪০০০ 
৯ েটিলিভশন নাটক pেযাজনা পাঠ ধারা ০৪ সpাহ ৪০০০ 
১০ নন িলিনয়ার িভিডo eিডিটং পাঠ ধারা ০৪ সpাহ ৬০০০ 
১১ কিmuটার gািফk e ড ি -িড eিনেমশন ০৪ সpাহ ৬০০০ 
১২ মাঠ পযর্ােয় unয়ন েযাগােযাগঃ pিkয়া, পdিত o েকৗশল ০৪ সpাহ ৪০০০ 
১৩ েটিলিভশেন বাংলা সংবাদ uপসহাপনা েকৗশল পাঠ ধারা ০৪ সpাহ ৪০০০ 
১৪ িডিজটাল aিডo েরকিডর্ং, eিডিটং e ড bডকাি ং ০৪ সpাহ ৪০০০ 
১৫ aংশgহণমলক িনিবড় েযাগােযাগ পাঠ ধারাূ  ০৪ সpাহ ৪০০০ 
১৬ গণমাধ ম ব বsাপনা পাঠ ধারা ০৪ সpাহ ৪০০০ 
১৭ iংিলশ ফর pেফশনালস পাঠ ধারা ০৪ সpাহ ৪০০০ 
১৮ চলি t পিরচালনা পাঠ ধারা ১২ সpাহ ১৮০০০ 
১৯ স ােটলাiট bডকািsং ০৪ সpাহ ৬০০০ 

 
০২। uপযর্k িফসমেহর হার িনধর্ারণু ূ / পনঃিনধর্ারেণরু  িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিp/ আেদশ eর anিলিপ aথর্ 
িবভােগর at শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

sayedaa @ Finance.gov.bd 
সিচব 
তথ  মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০৭.০৪৭.২০০৯-০৬ তািরখ: ০১/০৩/২০১১ ি ঃ 
 

িবষয়: Sub-Marine Cable, Terrestorial Cable-eর fees and Charges হােরর uপর aথর্ িবভােগর সmিত 
pদান। 

সtূ : ১৪.০০৫.০২২.০০.০০.০২৩.২০১০-৩৯; তািরখ: ২৪/০১/২০১১ ি ঃ। 
 
uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালেয়র িনেmাk িবেবিচত িফ বিণর্ত হাের ু ূ

aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 

1. Sub-Marine Cable: 
 

1 Application Fee Taka 2 (Two) lac 
2 License Acquisition Fee Taka 10 Crore (BDT One Hundred million) 
3 Annual licence Fee Taka 3 Crore (Thirty million) 
4 Gross Revenue Sharing 3% (Three Percent) 
5 Performance Bank Guarantee Taka 5 Crore (BDT fifty million) 
6 Security deposit Taka 1 Crore (10 million) 

 
2. Terrestorial Cable: 
 

1 Application Fee Taka 1 (One) lac 
2 License Acquisition Fee Taka 2 (Two) Crore  
3 Annual licence Fee Taka 50 (Fifty) lac 
4 Gross Revenue Sharing 1% (One Percent) 
5 Performance Bank Guarantee Taka 1 (One) Crore  
6 Security deposit Taka 20 (Twenty) lac 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

 
সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ ৃ নািফuল হাসান, িসিনয়র সহকারী সিচব, শাখা-৫)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 
বাংলােদশ সিচবালয, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৫.০৪৪.০০.০১.০৫৬.২০১১-০৯ তািরখ: ২৩.০৩.২০১১ ি ঃ। 
 
িবষয়: খাদ শস  o খাদ সামgী ব বসার নতন লাiেসn িফু , নবায়ন িফ, ডুিpেকট কিপ িফ িনধর্ারণ সংkাn eকিট 

eসআরo eর uপর aথর্ িবভােগর মতামত/সmিত pদান pসে । 
 
সtূ : sারক নং-খাdব ম/খািব/সর-১/িবিবধ-১/৯৯(aংশ)/১১৮; তািরখ: ০৭/০৩/২০১১ ি ঃ। 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত খাদ  িবভাগু ূ , খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালেয়র খাদ  শস  o 
খাদ সামgী ব বসার নতন লাiেসn িফু , নবায়ন িফ, ডুিpেকট কিপ িফ িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ 
িবভােগর মতামত/ সmিত pদান করা হেলা: 
 
trঃ নং খাদশস  o খাদ সামgী 

ব বসার ে ণী 
নতন লাiেসn িফূ  

(টাকায়) 
নবায়ন িফ 
(টাকায়) 

ডুিpেকট লাiেসn িফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১।  আমদানীকারক ১০,০০০/- ৫,০০০/- নতন লাiেসn িফু ’র ২০% 

২।  পাiকারী ব বসায়ী o আড়তদার ৫,০০০/- ২,৫০০/- নতন লাiেসnু  িফ’র ২০% 

৩।  খচরা ব বসায়ীু  ১,০০০/- ৫০০/- নতন লাiেসn িফু ’র ২০% 

৪।  েমজর o কm াk ময়দাকল ২,০০০/- ১,০০০/- নতন লাiেসn িফু ’র ২০% 

৫।  েরালার ময়দাকল ১,০০০/- ৫০০/- নতন লাiেসn িফু ’র ২০% 

৬।  আটাচািk ৬০০/- ৩০০/- নতন লাiেসn িফু ’র ২০% 

৭।  aেটােমিটক রাiস িমল ৫,০০০/- ২,৫০০/- নতন লাiেসn িফু ’র ২০% 

৮।  েমজর রাiস িমল ৪,০০০/- ২,০০০/- নতন লাiেসn িফু ’র ২০% 

৯।  হািsং রাiস িমল ১,০০০/- ৫০০/- নতন লাiেসn িফু ’র ২০% 

১০।  o eম eস িডলার ৬০০/- ৩০০/- নতন লাiেসn িফু ’র ২০% 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 
 
০৩। খাদ শস / খাদ সামgী মজেদর পিরমাণ o মজেদর েময়াদ িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় মতামত pদান aথর্ িবভােগর ু ু
িবেবচ  নয়। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
খাদ  িবভাগ 
খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাহাmদ আbস েসাবহানৃ ু , uপ-সিচব (সরবরাহ)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৩৮.০০.০২.০৫৩.২০১০.১০ তািরখ: ২৮/০৩/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: বst o পাট মntণালেয়র আoতাধীন পাট aিধদpেরর পাট (লাiেসিnং e ড eনেফাসর্েম ট) িবিধমালা, 

১৯৬৪’র িসিডuল-১ (rল-৩) e বিণর্ত িফস বিdর িবষেয় মতামতৃ /সmিত pদান pসে । 

সtূ : বপাম/পাট-২/পাa/িবিবধ-১৪/২০০৭/৩২; তািরখ: ১৫/০২/২০১১ ি ঃ। 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত বst o পাট মntণালয় কতর্ক েpিরত বst o পাট মntণালেয়র আoতাধীন ু ূ ৃ
পাট aিধদpেরর পাট (লাiেসিnং e ড eনেফাসর্েম ট) িবিধমালা, ১৯৬৪’র িসিডuল-১ (rল-৩) e বিণর্ত িফস বিdর ৃ
িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
SI. 
No. 

Existing Rate Proposed Rate 

1. Dealer of Jute: (License Fee) Dealer of Jute: (License Fee) 
Taka 200.00 each a) Taka 500.00 each  
 b) Taka 2,000.00 each having Established office 

with storage facilities. 
2. Baler: (License Fee) Baler: (License Fee) 
 a) Kutcha baler: (License Fee) 

Taka 3,000.00 for each business station of a trader, 
other than an owner of press, who uses a kutcha 
press for packing kutcha assorted jute into kutcha 
bales or purchases loose jute only for packing into 
kutcha bales or purchases or sells kutcha bales, 
commonly known as kutcha baler: 

a) Kutcha baler: (License Fee) 
Taka 6,000.00 for each business station of a trader, 
other than an owner of press, who uses a kutcha 
press for packing kutcha assorted jute into kutcha 
bales or purchases loose jute only for packing into 
kutcha bales or purchases or sells kutcha bales, 
commonly known as kutcha baler: 

 b) Pucca Baler: (License Fee) 
Taka 5,500.00 for each business station of a trader, 
other than an owner of press, who uses a kutcha 
press for packing kutcha assorted jute into kutcha 
bales or purchases loose jute only for packing into 
kutcha bales or purchases or sells kutcha bales, 
commonly known as kutcha baler: 

b) Pucca Baler: (License Fee) 
Taka 10,000.00 for each business station of a 
trader, other than an owner of press, who uses a 
kutcha press for packing kutcha assorted jute into 
kutcha bales or purchases loose jute only for 
packing into kutcha bales or purchases or sells 
kutcha bales, commonly known as kutcha baler: 

 c) Aratdar: (License Fee) 
Taka 1,100.00 for each business station of a trader 
who takes due custody of the jute, loose or baled of 
others against payment of a custodial fee and 
negotiates for sale of such jute, when authorized, 
commonly known as aratdar 

c) Aratdar: (License Fee) 
Taka 3,000.00 for each business station of a trader 
who takes due custody of the jute, loose or baled of 
others against payment of a custodial fee and 
negotiates for sale of such jute, when authorized, 
commonly known as aratdar 

 d) Internal Broker: (License Fee) 
Taka 1,600.00 for each station of business for a 
trader who negotiates for purchases or sales of jute 
in baled or loose condition, between two traders 
within Bangladesh on brokerage or commission, 
commonly known as internal broker;  

d) Internal Broker: (License Fee) 
Taka 3,500.00 for each station of business for a 
trader who negotiates for purchases or sales of jute 
in baled or loose condition, between two traders 
within Bangladesh on brokerage or commission, 
commonly known as internal broker;  

 e) Export Broker: (License Fee) 
Taka 11,000.00 for a trader who negotiates for sales 
or purchases of jute in pucca bales between a seller 
in Bangladesh and a buyer outside Bangladesh on 
brokerage or commission or on salary basis, 
commonly known as export broker of raw jute. 

e) Export Broker: (License Fee) 
Taka 25,000.00 for a trader who negotiates for sales 
or purchases of jute in pucca bales between a seller 
in Bangladesh and a buyer outside Bangladesh on 
brokerage or commission or on salary basis, 
commonly known as export broker of raw jute. 

3. Owner of Press: (License Fee) Owner of Press: (License Fee) 
 a) Taka 11,000.00 for each pucca press; a) Taka 25,000.00 for each pucca press; 
 b) Taka 2,500.00 for each kucha press. b) Taka 6,000.00 for each kucha press. 

4. Exporter of Jute: (License Fee) Exporter of Jute: (License Fee) 
 Taka 11,000.00 Taka 25,000.00 

5. Dealer of Jute Manufactures: (License Fee) Dealer of Jute Manufactures: (License Fee) 
 a) Taka 300.00 for each business establishment a) Taka 750.00 for each business establishment 
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SI. 
No. 

Existing Rate Proposed Rate 

other than jute carpet; other than jute carpet and laminated jute cloth or 
bags; 

 b) Taka 1,100.00 for each business establishment of 
jute carpet; 

b) Taka 3,000.00 for each business establishment of 
jute carpet; 

 c) Taka 3,000.00 for each business establishment of 
laminated jute manufactures; 

c) Taka 6,000.00 for each business establishment of 
laminated jute manufactures; and 

6. Manufacturer: (License Fee) Manufacturer: (License Fee) 
 a) Taka 9,000.00 for every 250 looms or fraction 

there of each jute mill; 
a) Taka 20,000.00 for each jute mill having 
maximuim number of installed 250 looms or 
fraction thereof; 

 b) Taka 6,500.00 for every 700 spindles or fracton 
there of each jute spinning mill; 

b) Taka 15,000.00 for every 700 spindles or fracton 
there of each jute spinning mill; 

 c) Taka 4,500.00 for every 10 inches or lesser width 
20 looms or fraction there of each jute mill. 

c) Taka 11,000.00 for every 10 inches or lesser 
width 20 looms or fraction there of each jute mill. 

7. Exporter of Jute Manufacturers: (License Fee) Exporter of Jute Manufacturers: (License Fee) 
 a) Taka 11,000.00 for export of jute goods 

manufactures other than manufactures of jute 
carpet; 

a) Taka 25,000.00 for export of jute goods 
manufactures other than manufactures of jute 
carpet; 

 b) Taka 1,100.00 for export of only jute carpet. b) Taka 3,000.00 for export of only jute carpet. 
 
 

০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

 
সিচব 
বst o পাট মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ কাজী oবায়dর রহমানৃ , uপ-সিচব, পাট-২ aিধশাখা)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪.১২ তািরখ: ১১/০৪/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: কkবাজার েজলার ডুলহাজরা সাফারী পােকর্র pেবশ dােরর িফ eবং গাড়ী পািকর্ং িফ পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : পবম(বঃ শাঃ-১)৩১/২০০৪(১)/৮২; তািরখ: ২৮/০১/২০০৯ ি ঃ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত কkবাজার েজলার ডুলহাজরা ু ূ ৃ
সাফারী পােকর্র pেবশ dােরর িফ eবং গাড়ী পািকর্ং িফ পনঃিনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর ু
সmিত pদান করা হেলা: 
 
trঃ নং িববরণ ে ণী বতর্মান হার  psািবত হার 

ক) pাp বয়s (১৫ বছেরর ঊে র্) ১০/- ২০/- 
খ) sল ছাtু /ছাtী (১৫ বছেরর নীেচ) ৫/- ১০/- 
গ) িশkা pিত ান েথেক আগত িশkাথর্ী gতপ (৩০-১০০ জন) ১০০/- ২০০/- 

১. pেবশ dােরর 
িফ 

ঘ) িশkা pিত ান েথেক আগত িশkাথর্ী gতপ (১০০ জেনর ঊে র্) ২০০/- ৪০০/- 
ক) বাস pিতিট ২৫/- ১০০/- ২. গাড়ী পািকর্ং 

িফ খ) কার/মাiেkাবাস pিতিট ১৫/- ৫০/- 
 

০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হ’ল। 
 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাঃ হাrনৃ -aর-রিশদ িব াস, িসিনয়র সহকারী সিচব, বন শাখা-১)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১। 
http://www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৫৪.০৭.০০.০০৫.২০০২-৫১ তািরখ: ১৫.০৫.২০১১ি ঃ। 
 
িবষয়: - ভারতীয় eবং পািকsানী নাগিরকগেণর বাংলােদশ মেণর েkেt pেযাজ  Duplicate Registration ফরম 

is  িফ পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : sরাT মntণালেয়র পt নং-sঃমঃ/(বিহ-২)/১িপ-২/২০১১/৩৯৫, ১৮.০৪.২০১১ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkু ূ েত sরাT মntণালয় হেত েpিরত Duplicate Registration ফরম is  িফ ৫ 
টাকা হেত বিd কের ৃ ৫০০ টাকায় পনঃিনধর্ারেণর psােব aথর্ িবভােগর সmিত িনেদর্শkেম pদান করা হেলাু । 

 
০২। uপযর্k িফ হার পনঃিনধর্ারেণরু ু  িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিp/ আেদশ eর anিলিপ aথর্ িবভােগর at শাখায় 
েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
সাiদা আফেরাজ 

িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান:৭১৬৯০৮০ 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব 
sরাT মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪.১৭ তািরখ: ১৬/০৫/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: ২০১০-২০১১ aথর্ বছর হেত জাতীয় uিdদ uদ ান, িমরপরু, ঢাকার সদর pেবশ েগiট o বলধা বাগােনর 

িসবলী aংেশ pেবশ েগiেটর ‘pেবশ িফ’ বিধর্তকরণ pসে । 
 
সtূ : পবম(বঃ শাঃ-১)১৪/২০০৯/২৯৬; তািরখ: ১৭/০৪/২০১১ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত ু ূ ৃ ২০১০-২০১১ aথর্ বছর হেত 
জাতীয় uিdদ uদ ান, িমরপরু, ঢাকার সদর pেবশ েগiট o বলধা বাগােনর িসবলী aংেশ pেবশ েগiেটর ‘pেবশ িফ’ 
বিধর্তকরণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
kিমক নং িববরণ বতর্মান pেবশ িফ psািবত pেবশ িফ 

০১।  pাp বয়s দশর্কেদর জn জন pিত ৫/- (পাঁচ) টাকা ১০/- (দশ) টাকা 

০২।  িশkাথর্ী/গেবষকেদর জn জন pিত ৩/- (িতন) টাকা ৫/- (পাঁচ) টাকা 

০৩।  apাp বয়s (১০ বছেরর নীেচ) ২/- (di) টাকা ৪/- (চার) টাকা 
 

০২। ২০১০-২০১১ aথর্ বছর pায় েশষ িবধায় পণুঃিনধর্ািরত িফ ২০১১-২০১২ aথর্ বছর েথেক কাযর্কর করা যায়। 
psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হ’ল। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাঃ ৃ েশখ েশােয়বল আলমু , uপ-সিচব, বন aিধশাখা-১)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

www. mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০৫.০৩১.২০০৭-১৮ তািরখ: ৩০/০৫/২০১১ ি ঃ 
 

িবষয়: খসড়া ‘েমiিলং aপােরটর o kিরয়ার সািভর্স িবিধমালা-২০১০’ anযায়ী লাiেসn pদােনর িনিমt জামানত 
o লাiেসn িফ’র িবষেয় সmিত pদান pসে । 

 
সtূ : ১৪.০০৭.০২২.১৬.০০.০০১.২০১০-২০৬; তািরখ: ২৬/০৪/২০১১ ি ঃ। 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpু ূ িkেত ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় কতর্ক েpিরত খসড়া ৃ ‘েমiিলং 
aপােরটর o kিরয়ার সািভর্স িবিধমালা-২০১০’ anযায়ী লাiেসn pদােনর িনিমt জামানত o লাiেসn িফ সংkাn 
িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

জামানত, লাiেসn িফ, নবায়ন িফ iত ািদ 

kিমক নং kিরয়ার o েমiিলং aপােরটেরর ে ণী জামানত লাiেসn িফ নবায়ন িফ 
১. e ে ণী ৫,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ৫০,০০০/- 
২. িব ে ণী ১০,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- 
৩. িস ে ণী ১৫,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ১,৫০,০০০/- 
৪. িড ে ণী ২০,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ২,৫০,০০০/- 
৫. i ে ণী ২৫,০০,০০০/- ১০,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- 

eেজnী লাiেসn িফ o নবায়ন িফ 

kিমক নং kিরয়ার o েমiিলং aপােরটেরর ে ণী লাiেসn িফ নবায়ন িফ 
১. e ে ণী ৩,০০০/- ১,০০০/- 
২. িব ে ণী ৫,০০০/- ২,০০০/- 
৩. িস ে ণী ৭,০০০/- ৩,০০০/- 
৪. িড ে ণী ১০,০০০/- ৪,০০০/- 
৫. i ে ণী ১৫,০০০/- ৫,০০০/- 

নতন শাখার জn লাiেসn িফু  

kিমক নং kিরয়ার o েমiিলং aপােরটেরর ে ণী লাiেসn িফ 
১. e ে ণী ৫,০০০/- 
২. িব ে ণী ১০,০০০/- 
৩. িস ে ণী ১৫,০০০/- 
৪. িড ে ণী ২০,০০০/- 
৫. i ে ণী ৫০,০০০/- 

 
০২। বািষর্ক pিতেবদন দািখেলর িফ anেমাদন হয়িন। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn 
িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাসাঃৃ  iসমত আরা জাহান, uপ-সিচব, aিধশাখা-৭)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৩৪.০০.০০.০২৩.২০০৭-১৯ তািরখ: ২০/০৬/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: েs ােসবী সমাজকল াণ সং হার িনবnন িফ বিdর লেk  ৃ Voluntary Social Welfare Agencies 

(Registration and Control) Rules, 1962-eর সংি  aংশ সংেশাধন। 

সtূ : সকম/pিতঃশাঃ/িবিধমালা-২৭/০৭-১২০; তািরখ: ৩০/০৫/২০১১ ি ঃ। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtু ূ  সমাজকল াণ মntণালয় কতর্ক েpিরত েs ােসবী সমাজকল াণ সং হার িনবnন িফ বিdর ৃ ৃ

িনেmাk psাব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 
kিমক নং িবষয় বতর্মান িফ 

(টাকায়) 
psািবত বিধর্ত িফ 

(টাকায়) 

০১ েs ােসবী সমাজকল াণ সং হার িনবnন িফ ২,০০০/- ৫,০০০/- 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

sপন kমার েভৗিমক 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
swapank3@finance.gov.bd 

সিচব 
সমাজকল াণ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
দঃ আঃৃ - মহাmদ তাiেয়বল iসলামু ু , uপসিচব, pিত ান aিধশাখা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪.২২ তািরখ: ২৬/০৬/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: ব বn েসতর পি ম পােড় iেকাু ু -পােকর্র pেবশ িফ পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : পবম/পিরশা-৪/১২৬/ব বn েসতু ু/২০১০/৭২; তািরখ: ১৫/০৬/২০১১ ি ঃ 
 

uপযর্k িবষয় o সেt পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত iেকাু ূ ৃ -পােকর্র pেবশ িফ পনঃিনধর্ারণ সংkাn ু
িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
kিমক 
নং 

দশর্নাথর্ী বতর্মান pেবশ িফ psািবত বিধর্ত 
pেবশ িফ 

০১. জনসাধারণ (৫ বছেরর ঊে র্) pিতজন pিতবার ৫/- (পাঁচ) টাকা ১০/- (দশ) টাকা 

০২. ছাt-ছাtী (৫ বছেরর ঊে র্) pিতজন pিতবার ৩/- (িতন) টাকা ৫/- (পাঁচ) টাকা 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

sপন kমার েভৗিমক 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
swapank3@finance.gov.bd 

 
সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
দঃ আঃ েমাsফা কামালৃ , িসিনয়র সহকারী pধান, পিরকlনা শাখা-৪। 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-২ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

website: www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৪.০৪৪.০৪.০০.০৮০.২০০৮-৬৯ তািরখ: ২৯/০৬/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: Motor Vehicles Repairing Workshop-eর েরিজেsTশন িফ o বািষর্ক নবায়ন িফ িনধর্ারণ pসে । 
 
সtূ : পt নং-৩৫.০১৯.০২৮.০০.০২.০৩২.২০০৬-২২৪; তািরখ-১৪/০৬/২০১১ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত ু ূ সড়ক িবভােগর আoতাধীন বাংলােদশ েরাড Tাnেপাটর্ aথিরিট 
(BRTA)-eর আoতায় Motor Vehicles Repairing Workshop-eর েরিজেsTশন িফ o বািষর্ক নবায়ন িফ িনেmাk 
হাের িনধর্ারেণ িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 
trঃ 
নং 

Workshop-eর ধরন েরিজেsTশন িফ 
(টাকায়) 

বািষর্ক নবায়ন িফ 
(টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ 
০১. Motor Cycle/Three Wheeler Motor Vehicles Repairing 

Workshop 
১০০০/- ২০০/- 

০২. Light Motor Vehicles Repairing Workshop ১৫০০/- ৩০০/- 
০৩. Medium/Heavy Motor Vehicles Repairing Workshop ৩০০০/- ৫০০/- 
০৪. Other type Motor Vehicles Repairing Workshop ৩০০০/- ৫০০/- 

 
০২। psাবিট কাযর্কর সংkাn আেদশ/ পিরপt/ pjাপন-eর কিপ aথর্ িবভােগ েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ 
করা হেলা। 

 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
সড়ক িবভাগ 
েযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১। 
http://www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৪৪.০০.০০.০১২.২০০২-৭৯ তািরখ: ১৩.০৭.২০১১ ি ঃ। 
 
িবষয়:- eনিজo িবষয়ক ব েরার আoতাধীন েদশী o িবেদশী eনিজoসমেহর িনবnন িফু ূ , িনবnন নবায়ন িফ eবং 

anাn িফ’সমেহর েরট পনঃিনধর্ারণ pসেূ ু । 
 
সtূ : eিববু /িনব/নন-ট াk/৮৬/২০০১-৩৫, তািরখ: ২৪.০৫.২০১১ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সু ূেtর েpিkেত জানােনা যাে  েয, pধানমntীর কাযর্ালয় হেত eনিজo িবষয়ক ব েরার আoতাধীন ু
েদশী o িবেদশী eনিজoসমেহর িনবnন িফূ , িনবnন নবায়ন িফ eবং anাn িফ’সমেহর পনঃিনধর্ারেণর িনেmাk ূ ু
psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 
k.নং আiেটমসমেহর নামূ  psািবত িফ 
১. িনবnন িফ 

ক) েদশী eনিজo- 
খ) িবেদশী eনিজo-  

 
২০,০০০ টাকা 
৩,০০০ iueস ডলার বা সমপিরমাণ টাকা 

২. িনবnন নবায়ন িফ (পাঁচ বছেরর জn) 
ক) েদশী eনিজo- 
খ) িবেদশী eনিজo- 

 
১৫,০০০ টাকা 
২,০০০ iueস ডলার বা সমপিরমাণ টাকা 

৩. anাn িফ 
ক) সং হার নাম পিরবতর্ন- 
খ) ডুিpেকট িনবnন সনদ- 
গ) সং হার গঠনতেমeর েকােনা ধারা পিরবতর্ন- 

 
২০,০০০ টাকা 
১০,০০০ টাকা 
১০,০০০ টাকা 

 
০২। uপযর্k িফসমেহর হার পনঃিনধর্ারেণর িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিpু ুূ / আেদেশর anিলিপ aথর্ িবভােগর at 
শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান:৭১৬৯০৮০। 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব 
pধানমntীর কাযর্ালয় 
েতজগাঁo, ঢাকা। 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৪৪.০০.০০.০১২.২০০২-৭০ তািরখ: ১৩.০৭.২০১১ ি ঃ। 

anিলিপঃ 
০১। মহাপিরচালক, eন.িজ.o িবষয়ক বু েরা, pধানমntীর কাযর্ালয়, মৎস ভবন, রমনা, ঢাকা। 
০২। aিফস কিপ। 
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pিবিধ anিবভাগ 
pিবিধ শাখা-৪ 

www.mof.gov.bd 
১৯/১০/২০১১ ি ঃ 

নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩১.০১০.০৭-১০৮ তািরখ: 
০৪/০৭/১৪১৮ বঃ

 
িবষয়: nাশনাল িডেফn কেলজ (eনিডিস)-র িবেদশী েকাসর্ েমmারেদর িবিবধ ব য় িনধর্ারণ। 
 
সtূ : pিতরkা মntণালেয়র পt নং-pম/িড-২/p-১/২০০৬/eনিডিস/৩৮১, তািরখ: ১৫/৯/২০১১ 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtরু ূ  পিরেpিkেত nাশনাল িডেফn কেলজ (eনিডিস)-র িবেদশী েকাসর্ েমmারেদর িবিবধ ব য় 
িনধর্ারেণর psােব িনেmাkভােব চাজর্ ধােযর্ িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত jাপন করা হ’ল: 
 
k:নং বkার ধরন pিত ঘ টার জn 
১ ২ ৩ 
১. পািরবািরক বাসsান ৫০০ iueস ডলার 
২. িবoিকu ৩০০ iueস ডলার  
৩. সািভর্স e ড ের টাল চাজর্ ৩৭৫ iueস ডলার 

ক। eিস, গীজার, ি জ, িটিভ, oয়ািশং, মাiেkাoেভন, েkাকািরজ, রাnার 
সামgী ভাড়া বাবদ ১৫০ মািকর্ন ডলার। 

খ। িবd ৎ, পািন o গ াস িবল বাবদ ৭৫ মািকর্ন ডলার (aিতিরk িবেলর 
েkেt সংি  েকাসর্ েমmার কতর্ক পিরেশািধেযাগৃ ) 

গ। পিরsার পির nতা eবং বাসার ভাড়াকত যntপািত o সর াম ৃ
রkণােবkণ ব য় বাবদ ৬০ মািকর্ন ডলার। 

ঘ। িনরাপtা pহরীর েবতন বাবদ ৯০ মািকর্ন ডলার। 
 
 

কাজী মাহববু 
uপ-সিচব (pিবিধ-১) 
েফান-৭১৬০২৯১ 

সিচব 
pিতরkা মntণালয় 
গণভবন কমেpk 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৩৬.০০.০২.০৪৮.২০০৯-৫৭ তািরখ: ২৭/১০/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: ptতtt aিধদpেরর aধীন হ জাdঘর o pt হলসমেহ pেবশ মল  pবতর্ন o পনঃিনধর্ারণূ ূ ু । 

সtূ : সিবম/শাঃ-৬/pতণঃ-১০/২০০০(aংশ)/৯২৬; তািরখ: ১১/০৭/২০১১ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেt েpিরত ptতtt aিধদpেরর aধীন হ জাdঘর o pt হলসমেহ pেবশ মল  pবতর্ন ু ূ ূ ূ
o পনঃিনধর্ারণ সংু kাn psােব িনেmাkভােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
বতর্মান pেবশ মল  ূ (টাকা) psািবত pেবশ মল  ূ (টাকা) trঃ 

নং 
pt হল o জাdঘেরর নাম 

েদশী 
পযর্টকেদর 
জn 

িবেদশী 
পযর্টকেদর 
জn 

েদশী 
পযর্টকেদর 
জn 

সাকর্ভk েদেশর ু
পযর্টকেদর জn 

িবেদশী 
পযর্টকেদর 
জn 

১. ময়মনিসংহ জাdঘর, ময়মনিসংহ ২.০০ ৫০.০০ ৫.০০ ১০.০০ ১০০.০০ 

২. েগািবn িভটা, বgড়া ২.০০ ৫০.০০ ৫.০০ ১০.০০ ১০০.০০ 

৩. বািলয়ািট রাজ pাসাদ, মািনকগ  -- -- ১০.০০ ১৫.০০ ১০০.০০ 

৪. েগাkল েমধ, বgড়া -- -- ১০.০০ ১৫.০০ ১০০.০০ 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

sপন kমার েভৗিমক 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
swapank3@finance.gov.bd 

সিচব 
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
দঃ আঃ আবdল হাnানৃ ,সহকারী সিচব, শাখা-৬। 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০২.০৫৭.২০১১-৫৯ তািরখ: ৩১/১০/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: েমাবাiল েফান লাiেসn নবায়ন গাiডলাiন anযায়ী Spectrum Acquisition Fee pদােনর েkেt িকিsর 

পিরমাণ o সময়সীমা পিরবতর্েনর psােব সmিত pদান। 

সtূ : ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালেয়র পt নং-১৪.০০৫.০২২.০০.০২.০২৩.২০১০-৪৬৯; তািরখ: ১৮-১০-
২০১১ ি ঃ। 

uপযর্k িবষয় o সেtর বরােত েমাবাiল েফান aপােরটরেদর ু ূ Spectrum Acquisition Fee pদােনর েkেt 
িকিsর পিরমাণ o সময়সীমা িনmrপভােব পিরবতর্েন aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা:  

SL 
No. 

Payment Deadline 
(starting from the date of notification) 

Portion of Demanded 
Amount to be paid 

Date of payment  

1 Within 15 (Fifteen) Days 49% 31 October 2011 

2 Within 280 (Two Hundred and Eighty) Days 29% 01 August 2012 

3 Within 360 (Three Hundred and Sixty) Days 22% 01 August 2013 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

sপন kমার েভৗিমক 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
swapank3@finance.gov.bd 

সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
দঃ আঃ নািফuল হাসানৃ , িসিনয়র সহকারী সিচব, শাখা-৫। 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪৬.০০.০২.০৫৭.২০১১-৬০ তািরখ: ৩১/১০/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: VOIP Service Provider (VSP) লাiেসিnং গাiডলাiেনর িফ o চাজর্সমেহর সংেশািধত psােব সmিত ূ

pদান। 

সtূ : ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালেয়র পt নং-১৪.০০৫.০২২.০০.০২.০২৩.২০১০-৪৬৮; তািরখ: ১৮-১০-
২০১১ ি ঃ। 

uপযর্k িবষয় o সেtর বরােত ু ূ VSP লাiেসিnং গাiডলাiেনর িফ o চাজর্সমেহ সংেশাধেনর িনmrপ psােব aথর্ ূ
িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 
trঃ 
নং 

িফ o চােজর্র বণর্না িফ o চােজর্র পিরমাণ 
(anেমািদত) 

িফ o চােজর্র পিরমাণ 
(মntণালয় কতর্ক psািবতৃ ) 

৬. International 
incoming call rate 
sharing (termination 
charge) with IGWs, 
ICXs, ANS, VSP and 
commission 

International incoming call rates 
(termination charge) shall be decided 
by the Commission, which may be 
reviewed from time to time. 
 
After deducting VAT (if applicable) the 
prevailing international incoming call 
rates in Bangladesh Taka (BDT) shall 
be shared in the following proportion: 
 
ii) IGW(s) shall get 15% (fifteen 
Percent) of the call termination rates, 
and 
 
(v) The Commission shall receive 45% 
(Forty five percent) of the call 
termination rates. 

International incoming call rates 
(termination charge) shall be decided 
by the Commission, which may be 
reviewed from time to time. 
 
After deducting VAT (if applicable) the 
prevailing international incoming call 
rates in Bangladesh Taka (BDT) shall 
be shared in the following proportion: 
 
ii) IGW(s) shall get 13.25% (thirteen 
point two five percent) of the call 
termination rates, and 
 
(v) The Commission shall receive 
46.75% (forty six point seventy five 
percent) of the call termination rates. 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

sপন kমার েভৗিমক 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
swapank3@finance.gov.bd 

সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
দঃ আঃ নািফuল হাসানৃ , িসিনয়র সহকারী সিচব, শাখা-৫। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৩৬.০০.০২.০৪৮.২০০৯-৮৪ তািরখ: ২০/১২/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: বাংলােদশ জাতীয় g থাগােরর সদস  িফ বিdর psাব anেমাদন সংkাnৃ । 

সtূ : সিবম/শাখা-৩/১-২/২০০১(aংশ)/৩৭৭; তািরখ: ২৪-১০-২০১১ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtু ূ  েpিরত বাংলােদশ জাতীয় g থাগােরর সদস  িফ বিd সংkাn psােব িনেদর্শkেম ৃ
িনেmাkভােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
kিমক 
নং 

আiেটেমর িববরণ iেতাপেবর্ ধাযর্কত িফূ ৃ  মntণালয় কতর্ক ৃ
psািবত িফ 

aথর্ িবভাগ কতর্ক ৃ
anেমািদত িফ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ক) সাধারণ পাঠক (সদস  িফ) ১৫/- টাকা ৫০/- টাকা ৫০/- টাকা 

খ) গেবষক (সদস  িফ) ১৫/- টাকা ১০০/- টাকা ১০০/- টাকা 

গ) সাধারণ পাঠকেদর বািষর্ক নবায়ন িফ -- ২৫/- টাকা ১২/- টাকা 

ঘ) গেবষকেদর বািষর্ক নবায়ন িফ -- ৫০/- টাকা ২৫/- টাকা 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের েগেজট/আেদেশর কিপ at শাখায় েpরেণর anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 

sayedaa@finance.gov.bd 
 

সিচব 
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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eকi তািরখ o sারেকর sলািভিষk 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu (eনিটআর) শাখা-১ 

http://www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৪৭.০০.০০.০৪৮.১৯৯৯-০১ তািরখ: ০৪.০১.২০১২ ি ঃ। 
 
িবষয়: ৩৩তম িবিসeস eর আেবদন পt eবং পরীkার িফ Teletalk Bangladesh Ltd. (TBL) eর মাধ েম 

Online e gহণ। 
 
সtূ : ৮০.৪০৫.০৪৫.০২.০০.০০.০২৪.২০১১-১৪৯, তািরখ-১৫.১২.২০১১ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত সরকাির কমর্ কিমশন হেত েpিরত েটিলটক বাংলােদেশর িলিমেটেডর মাধ েম ু ূ
aনলাiেন আেবদনপt o পরীkা িফ gহণ কাযর্kম পিরচালনার জn পরীkার িফ বাবদ সংগহীত aেথর্র ৃ ১০% 
Service charge eবং Distribution channel cost কিমশন িহেসেব pদােনর psােব িনেmাk শেতর্ aথর্ িবভােগর 
সmিত pদান করা হেলা। তেব িবিসeস পরীkার িফ ৫০০ (পঁাচশত) টাকারsেল ৬০০ (ছয়শত) টাকা করা uিচত হেব 
মেমর্ aথর্ িবভাগ মেন কের। 
 

শতর্: েটিলটক বাংলােদশ কতর্ক পরীkা িফ বাবদ aথর্ gহেণর পরবতর্ী ৃ ৩ (িতন) কমর্ িদবেসর মেধ  কমর্ 
কিমশেনর িহসােব জমা pদান o কিমশন কতর্ক uk aথর্ aিবলেm সরকাির েকাষাগাের জমা pদান eবং ৃ
েটিলটক বাংলােদশ eর সােথ e সংkাn চুিk সmাদন করেত হেব। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব, 
বাংলােদশ সরকাির কমর্ কিমশন সিচবালয় 
পরাতন িবমান বnর ভবনু  
েতজগাঁo, ঢাকা-১২১৫। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১ 

www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৫৫.০৩.০০.০১.২০১২-১৮ তািরখ: ১২.০৩.২০১২ ি ঃ। 
 
িবষয়: eেজিn তািলকাভিk িফু , eেজিn তািলকাভিk নবায়ন িফ o সংি  anাn িফ পনঃিনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর ু ু

সmিত pসে । 
 
সtূ : িবেবচ  পt নং-১৫.০০.০০০০.০২৪.০২.০১২.১১-৭১, তািরখ-২৫.০১.২০১২ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর মাধ েম তথ  মntণালয় হেত েpিরত বাংলােদশ েটিলিভশেনর eেজিn তািলকাভিk িফু ূ ু , 
eেজিn তািলকাভিkু  নবায়ন িফ o সংি  anাn িফ পনঃিনধর্ারেণর িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিতু  pদান করা 
হেলা: 

 
trঃ িববরণ psািবত হার 

(টাকায়) 
১. eেজিn তািলকাভিk িফ ু  ১০,০০০ 
২. eেজিn তািলকাভিk নবায়ন িফ ু (জিরমানা ছাড়া) ৬,০০০ 
৩. eেজিn তািলকাভিk নবায়ন িফ ু (জিরমানাসহ) ৭,০০০ 
৪. eেজিn হsাnর িফ  ৪,০০০ 
৫. েকndীয় িবjাপন aিফস, ঢাকা-e তািলকাভিkর জn ু ১ম চুিkপেtর ০৩ (িতন) মােসর মেধ  িবিটিভেক 

pেদয় aেথর্র পিরমাণ 
৮,০০,০০০ 

৬. েকndীয় িবjাপন aিফস, চTgাম-e তািলকাভিkর জn ু ১ম চুিkপেtর ০৩ (িতন) মােসর মেধ  
িবিটিভেক pেদয় aেথর্র পিরমাণ 

৬,০০,০০০ 

 
০২। uপযর্k ু িফসমেহর হার িনধর্ারণূ / পনঃিনধর্ারেণরু  িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিp/ আেদশ eর anিলিপ aথর্ 
িবভােগর at শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব 
তথ  মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা -২ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

website: www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৪.০৩৬.০০.০০.০৩৭.২০০৮-২৭ তািরখ: ১৮.০৩.২০১২ ি ঃ। 
 
িবষয়: Electronic Government Procurement (e-GP) Systeme িনবnন িফ িনধর্ারণ সংkাn। 

 
সtূ : বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগ eর sারক নংূ - 

১) ২১.৩৬০.০৩৩.০০.০০.২১৩.২০১০-২৪৩; তািরখ: ২৮.০২.২০১২ ি ঃ; 
২) ২১.৩৬০.০৩৩.০০.০০.২১৩.২০১০-১১৬৪;তািরখ: ০৫-১২-২০১১ ি ঃ। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtাk psােবর আেলােক ু ূ িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েয, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন ূ

িবভাগ কতর্ক ৃ Electronic Government Procurement (e-GP) System e েদশীয় দরদাতা/পরামশর্কেদর েkেt 
psাবমেত হার িনধর্ারেণ ভতােপk সmিত eবং িবেদশী দরদাতাূ /পরামশর্কেদর েkেt িনেmাk ছেকর ০৪ নং কলােম 
uিlিখত িফ িনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হ’ল: 

আেবদনকারীর 
িববরণ 

িফসমহূ বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন ূ
িবভােগর psাব 

aথর্ িবভােগর sপািরশ 

১ ২ ৩ ৪ 
িনবnন িফ ৫০০০/-(পঁাচ হাজার টাকা) ৫০০০/-(পঁাচ হাজার টাকা) েদশীয় 

দরদাতা/পরামশর্ক বািষর্ক নবায়ন িফ ২০০০/- (di হাজার টাকা) ২০০০/- (di হাজার টাকা) 

িনবnন িফ 
১০০ US$ বা 

সমপিরমাণ বাংলােদশী টাকা 
২০০ US$ বা 

সমপিরমাণ বাংলােদশী টাকা িবেদশী 
দরদাতা/পরামশর্ক 

বািষর্ক নবায়ন িফ 
৩০ US$ বা 

সমপিরমাণ বাংলােদশী টাকা 
১০০ US$ বা 

সমপিরমাণ বাংলােদশী টাকা 
 
০২। psাবিট কাযর্কর সংkাn আেদশ/ পিরপt/ pjাপন-eর কিপ aথর্ িবভােগ েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ 
করা হেলা। 

 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ  
েস Tাল pিকuরেম ট েটকিনক াল iuিনট 
েশের-i-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মমe�ণালয়। 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu (eনিটআর) শাখা-১ 

oেয়ব সাiট- http://www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৩.০৫৬.০০.০০.০১১.২০০৭-২২ তািরখ:-২৮.০৩.২০১২ ি ঃ 
 
িবষয়: nাশনাল েমিরটাiম inিটিটuশন পিরচািলত িবিভn েকােসর্র িফ িনধর্ারণ/ পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : নং-১৮.০২৬.০২০.০০.০০.০১৭.২০১১ (aংশ-১)-৬৩, তািরখ-২৬.০২.২০১২ 
 

uপযর্kু িবষয় o সেtর েpিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযূ , েনৗ-পিরবহন মntণালয় হেত nাশনাল েমিরটাiম 
inিটিটuশন পিরচািলত িবিভn েকাসর্ o েকাসর্ সংি  িবিভn িফ eর হার (ছেকর ১-৯নং kিমেক বিণর্ত) িনধর্ারণ/ 
পনঃিনধর্ারেণর psােব িনেmাkভােব aথর্ু  িবভােগর সmিত o েযসকল েকােসর্র িফ িনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত gহণ 
করা হয়িন েসসকল েকাসর্ িফ (ছেকর ১০-১২নং kিমেক বিণর্ত) িনধর্ারেণ ভতােপk সmিত pদান করা হেলাূ : 

 
trঃ 
নং 

েকােসর্র িববরণ েনৗ-পিরবহন মntণালেয়র 
psািবত হার 

(টাকায়) 

aথর্ িবভােগর 
সmিত 

(টাকায়) 
১. পােসর্ানাল েসফিট e ড েসাস াল িরসপনিসিবিলিটজ েকাসর্ িফ ২,৪০০ ২,৫০০ 
২. েনিভেগশনাল oয়াচ িকিপং েTিনং েকাসর্ িফ ২,৪০০ ২,৫০০ 
৩. oয়াচ িকিপং েরিটং েTিনং ফর iি ন েকাসর্ িফ ২,৪০০ ২,৫০০ 
৪. েফিমিলয়ারাiেজশন েকাসর্ aন eসিটিসডিlu, আieসeম e ড 

আieসিপeস েকাড েকাসর্ িফ 
১,২০০ ১,২৫০ 

৫. ডুিpেকট সনদ িফ (১৫ িদেনর মেধ ) ৬০০ ৬,২৫ 
৬. ডুিpেকট সনদ িফ (১ িদেনর মেধ ) ১,২০০ ১,২৫০ 
৭. িdতীয়বার ডুিpেকট সনদ পেtর জn ১,২০০ ১,২৫০ 
৮. bীজ িসমেলশানু /েফিমিলয়ারাiেজশন েকাসর্ িফ ১০,০০০ ১০,০০০ 
৯. ট াংকার িসমেলু শান/েফিমিলয়ারাiেজশন েকাসর্ িফ ১০,০০০ ১০,০০০ 
১০. সািটর্িফেকট aফ pিফিসেয়িn iন সাভর্াiভল kাফট e ড 

েরসিকu েবাট (pাকিটক াল েTিনং) (িরেসাসর্ েশয়ািরং)  
২,০০০ ২,০০০ 

ভতােপk সmিতূ  
১১. শীপ েফিমিলয়ারাiেজশন েকাসর্ ৩,০০০ ৩,০০০ 

ভতােপk সmিতূ  
১২. েরিটং েচi  (iি ন) েকাসর্ িফ ৩,০০০ ৩,০০০ 

ভতােপk সmিতূ  
 
০২। uপযর্k িফসমেহর হার িনধর্ারণু ূ / পনঃিনধর্ারেণরু  িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিp/ আেদশ eর anিলিপ aথর্ 
িবভােগর at শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০ 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব 
েনৗ-পিরবহন মntণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-২ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

website: www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৪.০৪৫.০০.০০.০৬১.২০০৮.৪৮ তািরখ: ১৬.০৪.২০১২ ি ঃ। 
 
িবষয়: বাংলােদশ িচিন o খাদ  িশl কেপর্ােরশেনর আoতায় ‘সড়ক unয়ন েসস’-eর হার পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : নিথ নং ৩৬.০৪৩.০০১.০০.১৮.২০১০-eর udতৃাংশ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত িশlু ূ  মntণালয় হেত েpিরত বাংলােদশ িচিন o খাদ  িশl কেপর্ােরশেনর 
আoতায় ‘সড়ক unয়ন েসস’-eর েরট বিdর িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলাৃ : 
 

kিমক নং আiেটেমর িববরণ psািবত েরট (টাকায়) 
১ ২ ৩ 
১. সড়ক unয়ন েসস ০.৫০ 

 
০২। uপযর্k সড়ক unয়ন েসস পনঃিনধর্ারেণর িবু ু ষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিp/ আেদেশর anিলিপ aথর্ িবভােগর 
at শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব 
িশl মntণালয় 
িশl ভবন, মিতিঝল বা/e, 
ঢাকা-১০০০। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/বাঃeনিটআর/শা-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪/৩৬৭ তািরখ: ১১/১১/২০০৭ 
 
 
িবষয়: িশমলাপাড়া েরs হাuেজর ভাড়ার হার িনধর্ারণ pসে । 
 
সtূ :  পবম(বঃশা-১)৩৬/২০০০/৮১৬ তািরখ: ২২/১০/২০০৭ 
 
 
 uপেরাk িবষয় o সেtাk পেtর মাধ েম পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত ূ ৃ ‘িশমলাপাড়া েরs হাuেজর 
ভাড়ার হার িনধর্ারণ’ িবষয় িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা। 
 

সময়কাল সময় psািবত ভাড়া 
aেমৗsম/aফ িসজন 
১৬ মাচর্ হেত ৩১েশ aেkাবর পযর্n 

pিতিদন ৫০০/- টাকা 

েমৗsম/িপক িসজন 
১লা নেভmর হেত ১৫ মাচর্ পযর্n 

pিতিদন ১১০০/- টাকা 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা।    

 
শামs আল-মজািহদু  

uপ-সিচব 
েফান: ৯৫৭০৬৪৩ 

সিচব, 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃআঃৃ  বশীর udীন আহেমদ, uপ-সিচব (aিধ-১) 
  পিরেবশ o বন মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নং-aম/aিব/বাঃeনিটআর/শা-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ-১)/৩৭২ তািরখ: ১৭/১২/২০০৭ 
 
িবষয়: kয়াকাটা iেকা-পােকর্র pেবশ িফ o ভাড়া আদােয়র psাব pসে । 
 
সtূ :  পবম(বঃশা-১)১৪৭/২০০৭/৯১৬, তািরখ: ১৫/১১/২০০৭ 
 
 
 uপেরাk িবষয় o সেtাk পেtর মাধ েম পিরেবশ o বনূ  মntণালয় কতর্ক েpিরত ৃ ‘kয়াকাটা iেকা-পােকর্র 
pেবশ িফ o ভাড়া আদায়’ সংkাn িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা। 
 
kিমক 
নং 

আiেটমসমেহর নামূ  িফ o ভাড়ার হার 

১ iেকাপােকর্ pেবশ িফ জনpিত pিতবার ২/- টাকা 
২ প ােডল েবাট pিতবার ১০/- টাকা (সময়ঃ pিত আধাঘ টার জn ২ জন) 

ক) pিতিদন ৩০০/- টাকা (২৫ জন পযর্n, সকাল ৬টা েথেক সnা ৭টা পযর্n)।  ৩ িপকিনক েশড ভাড়া 
খ) pিতিদন ৫০০/- টাকা (৫০ জন পযর্n, সকাল ৬টা েথেক সnা ৭টা পযর্n)।  

৪ oয়াচ টাoয়ার ভাড়া জনpিত pিতবার ২/- টাকা 
ক) বাস/িমিনবাস/Tাক/িমিনTাক ৫০/- টাকা 
খ) মাiেkা/িজপ/কার/িপকআপ ২৫/- টাকা 
গ) মটরসাiেকল/িরkা/ভ ানগাড়ী ৫/- টাকা 

৫ পািকর্ং িফ 

ঘ) বাiসাiেকল ২/- টাকা 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা।    

 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩ 
সিচব, 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃআঃৃ  বশীর udীন আহেমদ, uপ-সিচব (aিধ-১) 
  পিরেবশ o বন মntণালয়। 
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aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-২ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-২/িব-(৬)/২০০৭/(aংশ-২)-২২ তািরখ: ১৫/০৫/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: জাতীয় িবjান o pযিk জাdঘেরর aিডেটািরয়াম ভাড়া o ক াি টন ভাড়া িনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয় হেত pাp নিথ ু নং-িবতেযাpম/শা-১৫/জাdঘর-৪/ িবিবধ/ ৮৯ 

(aংশ-১)(খ ড নিথ) eর ১৮-৩০ েনাটাংশ। 
 

সেtাk নিথর িবষয়বstর আেলােক জাতীয় িবjান o pযিk জাdঘেরর aিডেটািরয়াম ভাড়া o ক াি টন ভাড়া ূ ু
িনধর্ারণ সংkাn িনেmাk psাব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

দিনক ভাড়ার হার (টাকায়) কk আসন 
সংখ া 

আয়তন 
(বগর্ ফটু ) (৯.০০-১.০০ টা) (৩.০০-৭.০০ টা) (৯.০০-৫.০০ টা) 

১. aিডেটািরয়াম  ২৫০  ৩৬০০ ৭,২০০/- ৭,২০০/ ১২,০০০/- 

২. ক াি টন ৪৮  ৯২০ ৯০০/- ৯০০/- ১,৫০০/- 
 
২। eতদসংkাn িবষয়িট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা eবং সেtাsূ  নিথিট 
েফরৎ পাঠােনা হেলা। 

 
 

মাহমdল হকু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 
সিচব 
িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ জনাব েমাঃ আbল হািমদৃ ু , uপ-সিচব, aিধশাখা-১৫)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
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সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শা-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪/৫৬ তািরখ: ০৬/০৭/২০০৮ iং 

িবষয়: িসংড়া বন িব ামাগােরর ভাড়ার হার িনধর্ারণ pসে । 
 
সtূ : ১) পবম(বঃশা-১)৩১/২০০৪(aংশ-১)/৩৯৬; তািরখ: ০৮/০৪/২০০৮ ি ঃ 
 ২) পবম(বঃশা-১)৩১/২০০৪(aংশ-১)/৭২৪; তািরখ: ২৬/০৬/২০০৮ ি ঃ 
 
 সtdেয়র sারেকর িবষয়াnযায়ী িসংড়া বন িব ামাগােরর ভাড়ার হার িনধর্ারেণ পিরেবশ o বন মntণালয় িনেmাk ূ
psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা। 
  

kিমক নং ব বহাকারীর ধরন psািবত ভাড়ার হার 

১।  সরকাির pিত ান/ pিতজন pিতিদন ২০০/- টাকা 

২।  েব-সরকাির pিত ান/ pিতজন pিতিদন ৩০০/- টাকা 

৩।  s িটং/ pিতিদন ২০০০/- টাকা 
 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ বশীর udীন আহেমদৃ , uপ-সিচব, বন শাখা-১)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শা-৩/েকা-৪৫/১(১০)/২০০৪/(aংশ-১)/৬৭ তািরখ: ২১/০৮/২০০৮ iং 
 
িবষয়: কলাপাড়া uপেজলার kয়াকাটা iেকাপােকর্ anাn ভাড়া আদায় pসে । 
 
সtূ : ১) পবম(বঃশা-১)১৪৭/২০০৭/৩৯৫; তািরখ: ০৮/০৪/২০০৮ ি ঃ 
 ২) পবম(বঃশা-১)১৪৭/২০০৭/৯০৯; তািরখ: ১৩/০৮/২০০৮ ি ঃ 
 

সtdেয় sারেকর িবষয়াnযায়ী পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত ূ ৃ ‘কলাপাড়া uপেজলার kয়াকাটা iেকাপােকর্ 
anাn ভাড়া আদায়’ সংkাn িবষয় িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা। 

 
kিমক নং ব বহারকারীর নাম ভাড়ার হার 

১।  পণর্ দঘর্  চলি t s িটং িফ ূ (pিতবার eককালীন) ৩,০০০/- টাকা 

২।  িবjাপন/sl দঘর্  ছিবর s িটং িফ (pিতবার eককালীন) ১,৫০০/- টাকা 

৩।  পাবিলক টয়েলট ব বহার pিতবার/pিতজন ১/- টাকা 
 

০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 
 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
 

সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ বশীর udীন আহেমদৃ , uপ-সিচব, বন শাখা-১) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu, শাখা-১ 

নং-aম/aিব/নন-ট াk েরিভিনu/শা-১/৬/২০০০/৯৯ তািরখ: ০২/১২/২০০৮ি ঃ। 
 
িবষয়:- ফায়ার সািভর্স o িসিভল িডেফn aিধদpেরর e াmেলn সািভর্সসমেহর ভাড়া পনঃিনধর্ারণ pসেু ূ ু । 
 
সtূ :  sরাT সিচব মেহাদেয়র িড,o,নং-sঃমঃ(aিg)/eফ-১/২০০৪/৩৮০, তািরখ:- ০৯-১১-২০০৮। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত sরাT মntণালয় কতর্ক েpিরত ফায়ার সািভর্স o িসিভল িডেফn aিধদpেরর ু ূ ৃ

e াmেলn সািভর্সসমেহর ভাড়া পনঃিনধর্ারেণর িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলাু ূ ু । 
 
trঃনং িবষয় বতর্মান ভাড়ার হার psািবত ভাড়ার হার 
১। e াmেলn সািভর্সঃু  

ক) েদেশর সকল েপৗর eলাকায় ৫ মাiল/ ৮ 
িকেলািমটার পযর্n pিতকল- 

 
৫০/- টাকা 

 
১০০/- টাকা 

 খ) ৫ মাiল হেত ১০ মাiল/৮ িকেলািমটার হেত ১৬ 
িকেলািমটার পযর্n pিতকল- 

১০০/- টাকা ১৫০/- টাকা 

 গ) দরবতর্ীূ  কল pিত মাiল/িকেলািমটার pিত মাiল ১০/- টাকা 
pিত িকেলািমটার ৬/- 

pিত মাiল ১৫/- টাকা 
pিত িকেলািমটার ৯/- 

২।  aবsান কেলর হারঃ 
e াmেলn গাড়ী dারা েরাগী পিরবহনকােল aবsান ু
aপিরহাযর্ হেল pিত ঘ টা বা aংেশর জn 

 
১০/- টাকা  

 
২০/- টাকা  

৩।  aিkেজন সরবরােহর হারঃ 
pিত aিkেজন িসিল ডার সরবরাহ 

 
৪০০/- টাকা  

 
৬০০/- টাকা  

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০ 

সিচব 
sরাT মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/১(৫)/০৭(aংশ-১)/২৩ তািরখ: ২২/০৪/২০০৯ ি ঃ। 
 
িবষয়: যব unয়ন aিধদpরাধীন pধান কাযর্ালয় eবং েদেশর িবিভn হােন ু (জাতীয় যব েকnd eবং েকndীয় মানব ু

সmদ unয়ন েকnd, সাভার ব তীত) aবিsত যব pিশkণ েকেndর িভআiিপু  কk, সাধারণ aিতিথ কk, 
হলrম, েTিনংrম eবং েহাে ল ব বহােরর ভাড়া িনধর্ারণ pসে । 

 
সtূ : যব o kীড়া মntণালেয়র নিল নংু -যkীমু /যবু-১/িবিবধ-৩/কিমিট/৯৭। 
 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk নিথর মাধ েম েpিরত যব o kীড়াু ুূ  মntণালয় কতর্ক যব unয়ন aিধদpরাধীন pধান ৃ ু
কাযর্ালয় eবং েদেশর িবিভn হােন (জাতীয় যব েকnd eবং েকndীয় মানব সmদ unয়ন েকndু , সাভার ব তীত) aবিsত 
যব pিশkণ েকেndর িভআiিপকkু , সাধারণ aিতিথকk, হলrম, েTিনংrম eবং েহাে ল ব বহােরর ভাড়া িনধর্ারণ 
সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিতর pদান করা হেলা: 
 

 নং িববরণ aিতিথ/ব বহারকারীর ধরন ভাড়া 
( দিনক) 

সািভর্সচাজর্ 
( দিনক) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১ aিতিথ কk (eিস) ক. যব o kীড়া মntণালয় eবং aু িধদpেরর 
কমর্কতর্া 

খ. anাn সরকাির কমর্কতর্া 
গ. েবসরকাির কমর্কতর্া 

৫০/- 
 

১০০/- 
২০০/- 

১৫/- 
 

৩০/- 
৬০/- 

০২ aিতিথ কk (সাধারণ) ক. যব o kীড়া মntণালয় eবং aিধদpেরর ু
কমর্কতর্া 

খ. anাn সরকাির কমর্কতর্া 
গ. েবসরকাির কমর্কতর্া 

২৫/- 
 

৫০/- 
১০০/- 

০৮/- 
 

১৫/- 
৩০/- 

০৩ েহাে ল (pিতিসট) ক. যব o kীড়া মntণালয় eবং aিধদpেরর ু
কমর্কতর্া/ কমর্চারী 

খ. anাn সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী 
গ. েবসরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী 

১৫/- 
 

৩০/- 
৪০/- 

০৫/- 
 

১০/- 
১২/- 

ক. যব ু
pিশkণ 
েকnd 

০৪ হলrম (হলrেমর আসবাবসহ 
েযখােন েয aবsায় আেছ) 

ক. সরকাির দpর/সং হা 
খ. েবসরকাির সং হা/স ঠন 

১২০০/- 
২০০০/- 

৩৬০/- 
৬০০/- 

খ. pধান 
কাযর্ালয় 

০৫ হলrম pধান কাযর্ালয় 
(হলrেমর আসবাবসহ 
েযখােন েয aবsায় আেছ) 

ক. সরকাির/েবসরকাির সং হা 
খ. pিতবnী সং হা 

৩৫০০/- 
১৫০০/- 

৮৭৫/- 
৩৭৫/- 

০৬ aিতিথ কk (eিস) 
(িভআiিপ) 

ক. যব o kীড়া মntণালয় eবং aিধদpেরর ু
কমর্কতর্া 

খ. anাn সরকাির কমর্কতর্া 
গ. েবসরকাির কমর্কতর্া 

১০০/- 
 

১৫০/- 
২৫০/- 

৩০/- 
 

৪৫/- 
৭৫/- 

০৭ aিতিথ কk (eিস) ক. যব o kীড়া মntণালয় eবং aিধদpেরর ু
কমর্কতর্া 

খ. anাn সরকাির কমর্কতর্া 
গ. েবসরকাির কমর্কতর্া 

৫০/- 
 

১০০/- 
২০০/- 

১৫/- 
 

৩০/- 
৬০/- 

০৮ েTিনং কk (eিস) ক. সরকাির দpর/সং হা 
খ. েবসরকাির সং হা/স ঠন 

১০০০/- 
১৫০০/- 

৩০০/- 
৪৫০/- 

০৯ হলrম (eিস) ক. সরকাির দpর/সং হা 
খ. েবসরকাির সং হা/স ঠন 

২৫০০/- 
৩৫০০/- 

৬২৫/- 
৮৭৫/- 

গ. বgড়া 
আ িলক 
যব েকndু  

১০ েহাে ল (pিতিসট) ক. যব o kীড়া মntণালয় eবং aিধদpেরর ু
কমর্কতর্া/ কমর্চারী 

খ. anাn সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী 
গ. েবসরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী 

১৫/- 
 

৩০/- 
৪০/- 

০৫/- 
 

১০/- 
১২/- 
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০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 
 
সংযkু: যব o kীড়া মntণালেয়র সংি  নিথু । 

 
 

েমাঃ শামsল আলম ভiঁয়াূ  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
সিচব 
যব o kীড়া মntণালয়ু  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ িসিনয়র সহকারী সিচবৃ , যবু-১ শাখা)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 
নন-ট াk েরিভিনu-২ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

website: www.mof.gov.bd 

নং-aম/aিব/eনিটআর-২/১(১১/১)/২০০৯-০৬ তািরখ: ২৪/০১/২০১০ ি ঃ। 
 
িবষয়: oসমানী sিত িমলনায়তেনর ভাড়া বিdপবর্ক পনঃিনধর্ারণ pসেৃ ৃ ূ ু । 
 
সূt: গহায়ন o গণপতর্ মntণালেয়র sারক নংৃ ূ -pঃ ৩/১eম-৭/২০০৮/১৪০৫, তািরখ-২০/০৮/২০০৯ 

সেtাk পেtর িবষয়বst anযায়ী গহায়ন o গণপতর্ মntণালেয়র িনয়ntণাধীন গণপতর্ aিধদpেরর আoতাধীন ূ ৃ ূ ূ
oসমানী sিত িমলনায়তেনর ভাড়া বিdপবর্ক পনঃিনধর্ারেণর িনেmাৃ ৃ ূ ু k psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান 
করা হেলা।  

kিমক 
নং 

িববরণ িবদ মান 
ভাড়ার হার 
(টাকায়) 

গহায়ন o গণপতর্ ৃ ূ
মntণালেয়র psািবত ভাড়ার 

হার (টাকায়) 

aথর্ িবভােগর সmিত 
(টাকায়)  

১. aিডটিরয়ােমর pিতিদেনর ভাড়া 
(সকাল ৯.০০টা-িবকাল ৫.০০টা পযর্n) 

৪০,০০০/- ১,৫০,০০০/- ১,৫০,০০০/-

১(ক) aিতিরk pিত ঘ টার জn ভাড়া  - ৩৭,৫০০/- 
(pিতিদেনর ভাড়ার ২৫%) 

২২,৫০০/-
(pিতিদেনর ভাড়ার ১৫%) 

২. মল an ােনর পেবর্ মহড়ার জn ভাড়া ূ ূ
pিতিদেনর ভাড়ার ৫০% 

- ৭৫,০০০/- ৭৫,০০০/-

৩. kিত সাধন করা হেল kিতপরূণ বাবদ 
জামানত pিতিদেনর ভাড়ার ৪০% 

- ৬০,০০০/- ৬০,০০০/-

৪. কনফােরn rেমর pিতিদেনর ভাড়া 
(সকাল ৯.০০টা-িবকাল ৫.০০টা পযর্n) 

৮,০০০/- ২০,০০০/- ২০,০০০/-

৪(ক) কনফােরn rেমর aিতিরk pিত ঘ টার জn 
ভাড়া  

- ৫,০০০/- 
(pিতিদেনর ভাড়ার ২৫%) 

৩,০০০/-
(pিতিদেনর ভাড়ার ১৫%) 

৫. pদশর্নী eলাকার pিতিদেনর ভাড়া 
(সকাল ৯.০০টা-িবকাল ৫.০০টা পযর্n) 

১০,০০০/- ৩০,০০০/- ৩০,০০০/-

৫(ক) pদশর্নী eলাকার জn aিতিরk pিত ঘ টার 
ভাড়া  

- ৭,৫০০/- 
(pিতিদেনর ভাড়ার ২৫%) 

৪,৫০০/-
(pিতিদেনর ভাড়ার ১৫%)

* সকল ভাড়ার েkেt ১৫% ভ াট pেযাজ  eবং সকল ভাড়া eকিদেনর জn। 
 

০২। psাবিট কাযর্কেরর লেk  জািরকত েগেজটৃ /আেদেশর কিপ at শাখায় েpরেণর জn anেরাধ করা হেলা। 
 
 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪২.০০.০৬.০১৯.২০০৪-৩২ তািরখ: ২৯/০৬/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: বnpাণী ব বsাপনা o pকিত সংরkণ a ল eর আoতাধীন sেড ট ডরিমটরীর ভাড়া িনধর্ারণ pসেৃ ু । 

সtূ : পবম/বন শা-২/০২/১০/২০০৯/৪১৭; তািরখ: ২৫/১০/২০০৯ ি ঃ। 
 
uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত পিরেবশ o বন মntণালয় কতর্ক েpিরত বnpাণী ব বsাপনাু ূ ৃ  o pকিত ৃ

সংরkণ a ল eর আoতাধীন sেড ট ডরিমটরীর ভাড়া িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত ু
pদান করা হেলা: 

 
trঃ নং sাপনার নাম ব বহারকারীর ে ণী ভাড়ার হার 
১ ২ ৩ ৪ 

১. sেড ট ডরেমটরীু , চTgাম 
িশkক, গেবষক o কেলজ/ 
িব িবদ ালেয়র ছাt-ছাtী 

pিত েবড pিতিদন 
৫০/- (প াশ) টাকা 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
পিরেবশ o বন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃৃ আঃ- জাহান আরা েবগম, uপ-সিচব, বনaিধশাখা-২)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৩৬.০০.০২.০৪৮.২০০৯-৪৪ তািরখ: ২৩/০৮/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: সরকােরর রাজs আয় বিdর লেk  ptতtt aিধদpেরর িনয়ntণাধীন খলনা িবভাগীয় জাdঘেরর েসিমনার ৃ ু

হেলর ভাড়া বিধর্ত করেণর ব াপাের মতামত pদান pসে । 

সtূ : সিবম/শাঃ-৬/pতণঃ-১০/২০০০(aংশ)/৩০৬; তািরখ: ০৪/০৭/২০১০ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষু য় o সেtাk পেtর েpিkেত সংsিত িবষয়ক মntণালয় কতর্ক েpিরত সরকােরর রাজs আয় বিdর ূ ৃ ৃ ৃ
লেk  ptতtt aিধদpেরর িনয়ntণাধীন খলনা িবভাগীয় জাdঘেরর েসিমনার হেলর ভাড়া বিধর্ত করেণর ব াপাের মতামত ু
pদান সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
সময় িবদ মান ভাড়ার হার ভাড়া বিdর psাবৃ  

ক) সকাল ৯ টা েথেক িবকাল ৫ টা পযর্n সমেয়র জn ২,০০০/- টাকা ৩,২০০/- টাকা 

খ) সকাল ৯ টা েথেক dপর ু ১ টা পযর্n সমেয়র জn ১,০০০/- টাকা ১,৬০০/- টাকা 

গ) dপর ু ২ টা েথেক রাত ৮ টা পযর্n সমেয়র জn ১,২০০/- টাকা ২,৪০০/- টাকা 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃৃ আঃ আবdল হাnান,সহকারী সিচব)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১। 
http://www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৫৪.০২.০০.০৭১.১৯৯৯-১৫ তািরখ:-০২.০২.২০১১ি ঃ। 
 
িবষয়: - sরাT মntণালেয়র আoতাধীন িবিভn নন-ট াk েরিভিনu আiেটমসমেহর েরট িনধর্ারণূ / পনঃিনধর্ারেণ aথর্ ু

িবভােগর সmিত pদান pসে । 
 
সtূ : ৪(৩)/২০০০-sঃ মঃ (pশা-২)/১০৪৮, তািরখ: ২৬.১২.২০১০ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtু ূ র েpিkেত sরাT মntণালয় হেত েpিরত নন-ট াk েরিভিনu আiেটমসমেহর ূ েরট 
িনধর্ারণ/ পনঃিনধর্ারেণর psােব ু (িনেmাk ছেক uিlিখত) িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 
ক. নাগিরকt সংkাn আiেটমসমেহর িফঃূ  
 

trঃ 
নং িববরণ 

sরাT মntণালেয়র 
psািবত িফ (টাকায়) 

aথর্ িবভােগর 
সmিত 

১. ববািহক aবsার সনদ ৭০০/- ৭০০/- 
২. পিলশী pত য়নপt ু (িপিসিস) ৫০০/- ৫০০/- 
৩. নাগিরকt পিরত াগ ৫০০০/- ৫০০০/- 
৪. dত নাগিরকt aজর্ন ৫০০০/- ৫০০০/- 
৫. সাধারণ নাগিরকt aজর্ন ৫০০০/- ৪০০০/- 
৬. মntণালয় কতর্ক দিললািদর সত ায়ন ৃ (বিহরাগমেনর uেdেশ ) ২০০/- ২০০/- 
৭. সহায়ী িনবাসকরেনর আেবদন ৭০০০/- ৭০০০/- 
৮. দtক িহসােব gহীত সমতানেক িবেদেশ গমেণর aনাপিt পt ১০০০/- ১০০০/- 

 
খ. আংgেলর ছাপ পরীkণ o আেলাকিচt gহণ সংkাn আiেটসমেহর িফঃূ  
 

trঃ 
নং কােজর িববরণ 

sরাT মntণালেয়র 
psািবত িফ (টাকায়) 

aথর্ িবভােগর 
সmিত 

১. িবশারদ কতর্ক ৃ (aংgলাংক পরীkা) মতামত pদান বাবদ (pিতিট মামলা) ৫০০/- ৫০০/- 
২. িফংগার িpে টর pিতিট বিধর্ত আেলাকিচt gহণ o সরবরাহ বাবদ ৪০/- ৪০/- 
৩. িবেদশগামীেদর aংgেলর ছাপ gহণ বাবদ (pিত েসট) ৫০০/- ৫০০/- 
৪. িবশারদ কতর্ক ৃ (হsিলিপ পরীkা) মতামত pদান বাবদ িফস (pিত মামলা) ৫০০/- ৫০০/- 
৫. হsিলিপ pিতিট বিধর্ত আেলাকিচt gহণ o সরবরাহ বাবদ ৫০/- ৫০/- 

 
০২। uপযর্k িফসমেহর হার িনধর্ারণু ূ / পনঃিনধর্াু রেণর িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিp/ আেদশ eর anিলিপ aথর্ 
িবভােগর at শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান:৭১৬৯০৮০ 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব 
sরাT মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu (eনিটআর) শাখা-১ 

http://www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৪৬.০০.০০.০০৫.২০০২-৭৮ তািরখ:১৩/০৭/২০১১ ি ঃ। 
 
িবষয়: - সািকর্ট হাuেজর কkসমেহর ভাড়াূ , সরকাির যানবাহন ব বহােরর ভাড়া eবং সড়ক পিরবহেনর ডরেমটিরর 

সীট ভাড়ার হার পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : ৫.০০.০০০০.১১৫.১৬.১৫২.০৮-১৩২৩,তািরখ: ১৩/০৬/২০১১ি ঃ। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত ু ূ জনpশাসন মntণালয় হেত েpিরত সািকর্ট হাuেজর কkসমেহর ভাড়াূ , সরকাির 

যানবাহন ব বহােরর ভাড়া eবং সড়ক পিরবহেনর ডরেমটিরর সীট ভাড়ার হার পনঃিনধর্ারেণর িনেmাk psােব ু
িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 
ক. সািকর্ট হাuেসর কেkর ভাড়া: 
 

psািবত ভাড়ার হার 
(dপর ু ১২.০০ টা হেত পরিদন ১১.৫৯ পযর্n) 

যােদর জn 
pেযাজ  

aবsানকাল 

১ শয া িবিশ  
কk (নন eিস) 

১ শয া িবিশ  
কk (eিস) 

২ শয া িবিশ  
কk (নন eিস) 

২ শয া িবিশ  
কk (eিস) 

নারায়ণগ , চTgাম, 
খলনাু , রাজশািহ, 

বিরশাল, গাজীপর o ু
িসেলট শহেরর জn হার 

১-৩ িদন 
পযর্n 

৫০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn

৬৫.০০) 

৭০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ৯০.০০) 

৯০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ১২০.০০) 

১৩০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn 

১৭০.০০) 

সাধারণ ভাড়ার 
৩৩.৩৩% েবশী 

৪-৭ িদন 
পযর্n 

৭০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn

৯০.০০) 

৯০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ১২০.০০) 

১৩০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ১৭০.০০) 

১৮০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn 

২৪০.০০) 

সাধারণ ভাড়ার 
৩৩.৩৩% েবশী 

সরকাির 
কমর্কতর্া/ 
aবসর pাp 
সরকাির 
কমর্কতর্া 

৭ িদেনর 
ঊে র্ 

২০০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn 

২৬৫.০০) 

৩০০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ৪০০.০০)

৪০০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ৫৩০.০০)

৫০০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn 

৬৬৫.০০) 

সাধারণ ভাড়ার 
৩৩.৩৩% েবশী 

১-৩ িদন 
পযর্n 

৬০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn 
৮০.০০) 

৯০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ১২০.০০) 

১১০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ১৪৫.০০) 

১৬০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn 

২১০.০০) 

সাধারণ ভাড়ার 
৩৩.৩৩% েবশী 

৪-৭ িদন 
পযর্n 

৯০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ১২০.০০) 

১৩০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ১৭০.০০) 

১৬০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ২১০.০০) 

২৪০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn 

৩২০.০০) 

সাধারণ ভাড়ার 
৩৩.৩৩% েবশী 

সংিবিধবd 
সং হা/ 
েসkর 
কেপর্ােরশন/ 
সায়tশািসত 
pিত ােনর 
কমর্কতর্া ৭ িদেনর 

ঊে র্ 
২৫০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn 

৩৩০.০০) 

৩৫০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ৪৬৫.০০)

৪৪০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর 
জn ৫৮৫.০০)

৬৪০.০০ (ব য় 
বhল শহেরর জn 

৮৫০.০০) 

 সাধারণ ভাড়ার 
৩৩.৩৩% েবশী 

েবসরকাির 
ব িkবগর্/ 
কমর্কতর্া 

থাকার 
সময় 

িনিবর্েশেষ 

৫০০.০০  ৭০০.০০  ১০০০.০০  ১৪০০.০০  সাধারণ ভাড়ার 
৩৩.৩৩% েবশী 

 
 

খ. িবিভn ধরেণর সরকাির যানবাহন o সরকাির সড়ক পিরবহেনর ডরেমটিরর সীট ভাড়া: 
 
trঃ 
নং যানবাহন ব বহােরর ধরন psািবত হার েরট/মলূ  

১. সাবর্kিণক ব বহার 
(pািধকার pাp কমর্কতর্া) 

মািসক ৬০০.০০ (সরকাির কমর্কতর্ােদর মেধ  যারা সাবর্kিণক গাড়ী পান তঁােদর েkেt 
pেযাজ  হেব। তাছাড়া করেপােরশন o সং হার সাবর্kিণক pািধকারpাp কমর্কতর্ােদর েkেto 
ei হাের টাকা pদান pেযাজ  হেব)।  

২. ব িkগত কােজ ব বহার 
(aন-েপেম ট) 
(কমর্কতর্া/ কমর্চারী) 

২.০০ (di) টাকা pিত িকঃ িমটাের (pিত মাiেল ৩.২১ টাকা) o aেপkামান সমেয়র জn 
(Waiting time) pিত ঘ টা জীপ/কারঃ ১০.০০ টাকা, িমিনবাস/ মাiেkাবাসঃ ১৫.০০ টাকা, 
বাসঃ ২০.০০ টাকা।  

ক) কার ০.৬০ টাকা pিত িকঃিমঃ (pিত মাiেল ০.৯৬ টাকা) ৩. 
খ) িমিনবাস/ মাiেkাবাস ০.৪০ টাকা pিত িকঃিমঃ (pিত মাiেল ০.৬৪ টাকা) 
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trঃ 
নং যানবাহন ব বহােরর ধরন psািবত হার েরট/মলূ  

গ) বাস iেতামেধ  কল াণ েবােডর্র anেমাদনkেম pিত মাiেল ০.২০ টাকা ধাযর্  কের বাsবায়ন করা 
হেয়েছ। ei ভাড়ার হার anাn মntণালয়/ িবভােগর aধীনs দpর/সং হার বােসর েkেto 
িনধর্ারণ করা যায়।  

৪. সরকাির সড়ক পিরবহেনর 
ডরেমটিরর সীট ভাড়া pিতিদন ২০.০০ টাকা (dপর ু ১২.০০ টা হেত পরিদন ১১.৫৯ টা পযর্n) 

 
০২। uপযর্k িফসমেহর হার পনঃিনধর্ারেণর িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিpু ুূ / আেদেশর anিলিপ aথর্ িবভােগর at 
শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
সাiদা আফেরাজ 

িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান:৭১৬৯০৮০ 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব 
জনpশাসন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১ 

www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৫৫.০০.০২.০০৮.২০১১-০৪ তািরখ: ২২.০১.২০১২ ি ঃ। 
 
িবষয়: ভাড়া pদানেযাগ  sিবধাসমেহর ভাড়ার হার িনধর্ারণ o পনঃিনধর্ারণ সংkাnূ ু । 
 
সtূ : sারক নং তম/p-৫/িনমেকা-২১/০৪(aংশ)/২৭৪, তািরখ: ২৫.০৮.২০১১ ি ঃ। 
 
 

uপযর্k িবষয় o সেtরু ূ  মাধ েম তথ  মntণালয় হেত pাp পেtর েpিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েয, জাতীয় 
গণমাধ ম iনিsিটuেটর আoতাধীন িবিভn pকার ল াব, কk eবং ভাড়া pদানেযাগ  sিবধাসমেহর ভাড়াূ র হার িনধর্ারণ 
o পনঃিনধর্ারণ সংkাn psােব সংলgীু -১ e বিণর্ত হাের aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা। 
 
০২। uপযর্k িফসমেহর হার িনধর্ারণু ূ / পনঃিনধর্ারেণরু  িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিp/ আেদশ eর anিলিপ aথর্ 
িবভােগর at শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 
 
সংযিkু : ০৮ (আট) পাতা। 

 
সাiদা আফেরাজ 

িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

sayedaa @ Finance.gov.bd 
সিচব 
তথ  মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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সংলgী-১ 
 

জাতীয় গণমাধ ম iনিsিটuেটর আoতাধীন িবিভn pকার ল াব, কk eবং ভাড়ায় pদানেযাগ  
sিবধাসমেহর ভাড়ার হারঃূ  

 
kম কk/ sিবধার 

নাম 
কk/ sিবধার বণর্না তথ  মntণালেয়র 

psাব 
aথর্ িবভােগর 

সmিত 
১ ২ ৩ ৫ ৬ 

১। িডিজটাল ল াব 
(কk নং-২০২) 

আয়তন: ৩২৯ বগর্ফটু । শীতাতপ িনয়িntত 

০৪িট Digital Practical Table-সহ ১৬ জেনর 
ব বহািরক kােসর sিবধা। 
pিশkণ সহায়ক সামgী: ৩িট 
১। িডিজটাল ব বহািরক Kit-০ 
২। pেয়াজনীয় সংখ ক IC 
৩। pেত ক েটিবেলর জn ১িট কের Multi-Meter- 
eর ব বহার। 

৳ ৬,০০০/- 
pিত ৮ ঘ টার িশ ট 

৳ ৭,০০০/- 
pিত ৮ ঘ টার 

িশ ট 

২। েরিডo ল াব 
(কk নং-২০৩) 

আয়তন: ৩২৯ বগর্ফুট। শীতাতপ িনয়িntত 
০৩িট বহৎ েটিবলসহ ৃ ১৮ জেনর ব বহািরক kােসর 
sিবধা, েচয়ার েটিবলসহ িশkেকর বসার sিবধা, 
eকিট আলমারী।  

৳ ৬,০০০/- 
pিত ৮ ঘ টার িশ ট 

৳ ৭,০০০/- 
pিত ৮ ঘ টার 

িশ ট 

৩।  িটিভ ল াব 
(কk নং-২০৩) 

আয়তন: ৩২৮.৮৬ বগর্ফটু । শীতাতপ িনয়িntত: 
আসন: ১৮ 

আসবাব পtািদ: িতনিট বহৎ ব বহািরক েটিবলৃ । 
িশkেকর বসার জn ১িট েচয়ার, ১িট েটিবল, ২িট 
আলমারী।  

৳ ৬,০০০/- 
pিত ৮ ঘ টার িশ ট 

৳ ৭,০০০/- 
pিত ৮ ঘ টার 

িশ ট 

 
 

৪।  
কিmuটার ল াব 
(কk নং-৪০৪) 

আয়তন: ৫৪৪ বগর্ফটু । শীতাতপ িনয়িntত। 
sসিjত ২১ িট কিmuটার েটিবলসহ িরভলিভং ২০িট 
েচয়ার, িশkেকর ১িট েচয়ার o ১িট েটিবল 

pিশkণ সহাকয়ক সামgী: আধিনক েkান টাiপ ু
২১িট কিmuটার (েকার আi-৩, েকার টডুioু ) 

৳ ১০,০০০/- 
pিত কমর্ িদবেসর aিফস 

সমেয়র জn 

psাবমেত 

৫।  িফl eিডিটং 
rম 

(কk নং-২০৬) 

আয়তন: ৯০ বগর্ফটু । শীতাতপ িনয়িntত। 
pিশkণ সহায়ক সামgী: 

1) Steen back 16 mm film Editing table
2) 16 mm Arriflex film camera, tripod 

and stander Accessories 
3) Nagra Tape Recorder 
4) Microphone  

৳ ৭,৫০০/- 
pিত কমর্ িদবেসর 
aিফস সমেয়র জn 

psাবমেত 

৬।  বহৎ ে ণী কkৃ  
(২য় তলা) 

আয়তন: ১০৮০ বগর্ফট ু (ফলস িসিলং o েমাজাiক 
করা)। আধিনক শীতাতপ িনয়িntতু  
আসন সংখ া: ৪৮ 

আসবাব পt: েলখার সিবধাসহ হাতল oয়ালা েচয়ার। 
: িশkেকর জn ০২িট আসন eবং ১িট বড় েটিবল। 
: সমnয়কারীর জn ০২িট আসন eবং eকিট বড় 
েটিবল। 
: কিmuটারসহ মািlিমিডয়া pেজkর 
pিশkণ সহায়ক সামgীঃ 
১) White Board -১িট 

pিত কমর্ িদবেস 
৳ ২,০০০/- টাকা 
িহেসেব।  

psাবমেত 

৭।  েসিমনার কk 
(২য় তলা) 

 
aিডo কে টাল 

rম 

আয়তন: ১০৮০ বগর্ফট ু (ফলস িসিলং য্kু )। আধিনক ু
শীতাতপ িনয়িntত। 
০৫িট িভআiিপ েচয়ারসহ ম , ০১িট ডায়াস। 
আসন সংখ া: ৭৫ 

িবিভn ধরেণর Microphone PA system sিবধাসহ 
an ান Audio েত ধারেণর sিবধা। েসিমনার কk 
সংলg Audio Control room (িসিড, DAT aিডo 
ক ােসট েরকডর্ারসহ YAMAHA 12 Channel 
Audio Console ব বহােরর sিবধা)।  

সকল sিবধাসহ 
pিত কমর্ িদবেস 
৳ ৫,০০০/- টাকা 

psাবমেত 
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kম কk/ sিবধার 
নাম 

কk/ sিবধার বণর্না তথ  মntণালেয়র 
psাব 

aথর্ িবভােগর 
সmিত 

১ ২ ৩ ৫ ৬ 
৮।  সভাকk/ 

সেmলন কk 
(৩য় তলা) 

আয়তন: ১০৮০ বগর্ফটু । আধিনক শীতাতপ িনয়িntত ু
কােপর্ট o ফলস িসিলং িবিশ । 
আসবাবপt: eকিট বহৎ িডmাকিত কনফােরn ৃ ৃ
েটিবল, সভাপিতর জn eকিট VIP েচয়ারসহ 
সদস েদর জn ২৪িট েচয়ার dারা sসিjত iেলkTিনক 
কনফােরn System আেছ যােত সভাপিতর জn 
Chairman unit-সহ ২১িট Delegate unit আেছ। 
pেয়াজেন Meeting Amplifier েদoয়া যােব।  

pিত কমর্ িদবেস সহায়ক 
sিবধাসহ ৳ ৫,০০০/- 
টাকা 

psাবমেত 

৯।  ে ণী কk 
(কk নং ২১০) 

আয়তন: ৪০০ বগর্ফটু । শীতাতপ িনয়িntত 
আসন সংখ া: ১৮ 

pিশkণ সহায়ক সামgী: 
১) White Board -১িট 

েহায়াiট েবাডর্সহ pিত 
কমর্ িদবেস ৳ ১,০০০/- 
টাকা 

psাবমেত 

১০।  ে ণী কk 
(কk নং ২১১) 

আয়তন: ৪০০ বগর্ফটু । শীতাতপ িনয়িntত 
আসন সংখ া: ১৮ 
: িশkেকর জn ০২িট আসন eবং েছাট েটিবল। 
: সমnয়কারীর জn ০১িট আসন। 
pিশkণ সহায়ক সামgী: 
১) White Board -১িট 

েহায়াiট েবাডর্সহ pিত 
কমর্ িদবেস ৳ ১,০০০/- 
টাকা 

psাবমেত 

১১।  ে ণী কk 
(কk নং ২১২) 

আয়তন: ৪০০ বগর্ফটু । শীতাতপ িনয়িntত 
আসন সংখ াঃ ১৮ 

pিত কমর্ িদবেস 
৳ ১,০০০/- টাকা। 

psাবমেত 

১২।  ে ণী কk 
(কk নং ২০১) 

আয়তন: ৬০০ বগর্ফটু । আধিনক শীতাতপ িনয়িntতু  
আসন সংখ া: ১৮ 
: িশkেকর জn ০২িট আসন। 
: সমnয়কারীর জn ০২িট আসন। 
pিশkণ সহায়ক সামgী: 
১) Portable White Board -১িট 

pিত কমর্ িদবেস ৳ 
১,৫০০/- টাকা। 

psাবমেত 

১৩।  িটিভ sিডoু  
(নীচ তলা) 

আয়তন: ২০৮০ বগর্ফটু । েকndীয় শীতাতপ িনয়িntত 
Acoustic, Floating Floor, Sound Proof Door, 
Cyclorama পদর্া েদoয়া 

pিত aিফস কমর্ িদবেস 
৳ ১৫,০০০/- টাকা। 
pিত ৮ ঘ টার িশ ট 

psাবমেত 

 
 

১৪।  
েরিডo sিডoু  
(নীচ তলা) 

আয়তন: ১৩২২.৬২ বগর্ফটু । 
Multi channel Control room: 30’×9’-6’’=285 sq.ft
Music Studio i) 13’ × 17’-6’’ = 227.50 sq.ft

ii) 12’ × 13’-3’’  = 159.00 sq.ft
iii) 13’-3’’×19’-6’’= 258.37 sq.ft

News Room: 9’-6’’×7’-6’’ = 1.25 sq.ft
Talk studio control room: 9’×12’-6’’=112.50 sq.ft
Talk studio: 19’×11’ = 209.00 sq.ft
েকndীয় শীতাতপ িনয়িntত: 
Acoustic, Floating Floor, sound Proof Door. 
pিশkণ সহায়ক সামgী: 
১) Digital Console 40 Channel (24 Channel 
Digital, 16 Channel Analog Channel)  - ০১িট 
২) Multi channel (8 track ADT)  - ০১িট 
৩) CD player  - ০১িট 
৪) Cassette Deck  - ০১িট 
৫) Multi effect Processor  - ০১িট 
৬) Ampex tape player, Recorder  - ০৩িট 
৭) Amplifier  - ০২িট 
৮) Speaker - ০৪িট 
৯) Analog Console 24 channel  - ০১িট 
১০) Ampex tape player, Recorder  - ০৩িট 
১১) Speaker  - ০২িট 
১২) Talk back speaker  - ০১িট 

 
৳ ১০,০০০/- 
pিত ৮ ঘ টার িশ ট 

 
৳ ১১,৫০০/- 
pিত ৮ ঘ টার 

িশ ট 
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kম কk/ sিবধার 
নাম 

কk/ sিবধার বণর্না তথ  মntণালেয়র 
psাব 

aথর্ িবভােগর 
সmিত 

১ ২ ৩ ৫ ৬ 
১৩) Clone Type Computer  - ০১িট 
(Microphone, Mic stand, Boom stand etc for 
Professional Recording facilities.) 

১। িবেদশীেদর জn 
৭৫০/- টাকা aথবা 
মািকর্ন $ 10 (pিতিদন) 

১। িবেদশীেদর 
জn মািকর্ন $ ২০ 
aথবা সমপিরমাণ 
টাকা (pিতিদন) 

২। সরকাির কমর্কতর্ােদর 
জn pিত কk ৳ ২৫০/-
(pিতিদন) 

psাবমেত। 

১৫।  ডরিমটরী ভবন  চতথর্ তলাু : িবেদশী কk 
েমাট কk সংখ া: ০৯িট (pিতিটেত সংযk বাথrমু ) 
শীতাতপ িনয়িntত 
কেkর আয়তন: ১৬’-৮’’×১০’-৫’’= ১৭৩.৪৩ 
বগর্ফটু । 
আসবাবপt: 
১) েসমী ডাবল খাট  - ০১িট 
২) আলনা  - ০১িট 
৩) েটিবল  - ০১িট 
৪) েচয়ার  - ০১িট 

৩। বিহরাগতেদর জn 
pিত কk ৳ ৪০০/-
(pিতিদন) 

psাবমেত। 

  ততীয় তলাৃ : েদশী কk 
েমাট কk সংখ া: ০৯িট (pিতিটেত সংযkু রাথrম) 
কেkর আয়তন: ১২’ ×১০’ = ১২০ বগর্ফটু । 
আসবাবপt: 
১) িসে ল খাট  - ০২িট 
২) আলনা  - ০২িট 
৩) েটিবল  - ০২িট 
৪) েচয়ার  - ০২িট 

১। সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেদর জn pিত 
কk ৳ ২০০/-(pিত িসট 
১০০/-) 
২। বিহরাগতেদর জn 
pিত কk ৳ ৪০০/-(pিত 
িসট ২০০/-) 

psাবমেত 

  িdতীয় তলা: েদশী কk 
েমাট কk সংখ া: ০৯িট (pিতিটেত সংযk রাথrমু ) 
শীতাতপ িনয়িntত: ৭িট কk (কk নং ২০৩-২০৯) 
কেkর আয়তন: ১২’×১০’= ১২০ বগর্ফটু । 
আসবাবপt: 
১) িসে ল খাট  - ০২িট 
২) আলনা  - ০২িট 
৩) েটিবল  - ০২িট 
৪) েচয়ার  - ০২িট 

১। সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেদর জn pিত 
কk ৳ ২০০/-(pিত িসট 
১০০/-) 
২। বিহরাগতেদর জn 
pিত কk 
৳ ৪০০/-(pিত িসট 
২০০/-) 

psাবমেত। 

  শীতাতপ িনয়িntত: ২িট কk (কk নং: ২০১-২০২) 
আসবাবপt: 
১) েসমী ডাবল খাট  - ০১িট 
২) আলনা  - ০১িট 
৩) েটিবল  - ০১িট 
৪) েচয়ার  - ০১িট 

৪থর্ তলার psািবত 
ভাড়ার anrপ। 

psাবমেত। 

  নীচ তলা: েদশী কk 

েমাট কk সংখ া: ০৫িট (pিতিটেত সংযk বাথrমু ) 
কেkর আয়তন: ১২’×১০’= ১২০ বগর্ফটু । 

২য় o ৩য় তলার 
psািবত ভাড়ার 
anrপ।  

psাবমেত।  

১) Multi Media Projector - ০১িট ৳ ১০০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ১৫০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

২) Camera (Still) -০১িট ৳ ৫০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ৭৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৩) Video Camera -০২িট ৳ ৫০০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ৭৫০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৪) OHP -০৩িট ৳ ৫০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ৭৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৫) OHP screen -০৩িট ৳ ১৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

psাবমেত। 

৬) Flip Board -০২িট ৳ ১৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

psাবমেত। 

১৬।  সাধারণ 
sিবধািদ  

৭) VHSVCR -০৪িট ৳ ২৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

psাবমেত। 
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kম কk/ sিবধার 
নাম 

কk/ sিবধার বণর্না তথ  মntণালেয়র 
psাব 

aথর্ িবভােগর 
সmিত 

১ ২ ৩ ৫ ৬ 

৮) Monitor / TV -০৫িট ৳ ২০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ৩০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৯) Wireless Microphoneসহ PA System -০৩িট ৳ ২৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

psাবমেত। 

১০) Oscilloscope    (a) Analog -০১িট ৳ ৩০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ৩৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

(b) Digital -০১িট ৳ ৫০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ৬০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

১১) Spectrum Analyzer -০৩ েসট ৳ ৭৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

psাবমেত। 

১২) Signal generator (Function generator) -
০৩িট 

৳ ২৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

psাবমেত। 

১৩) Ampex Tape Recorder -০২িট ৳ ২৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ৩৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

১৪) Multi meter -০৩ িট ৳ ২০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

psাবমেত। 

১৫) Vectroscope -০১ িট ৳ ৫০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ৭৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

১৬) Wave from monitor -০১ িট ৳ ৫০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

৳ ৬০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

১৭) White Board -০১ িট ৳ ১৫০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

psাবমেত। 

১৮) ENG Camera -০১ িট ৳ ১,০০০/- 
(pিত িশ ট ৮ ঘ টা) 

psাবমেত। 

১৭।  ে ণী কk 
(কk নং- ৪০১-
৪০২) 

আয়তন: ৪৪১ বগর্ফটু । pিত কমর্ িদবেস ৳ 
১০০০/- টাকা 

psাবমেত। 

১৮।  ডািবং কে Tাল 
rম 
(কk নং ৪০৮-খ) 

আয়তন: ১৬০ বগর্ িম:। pিত কমর্ িদবেস ৳ 
৩০০০/- টাকা 

‘‘ 

১৯।  ডািবং িথেয়টার 
(কk নং ৪০৮-গ) 

আয়তন: ১৪৪০ বগর্ ফটু । pিত কমর্ িদবেস ৳ 
১০,০০০/- টাকা 

‘‘ 

২০।  ে ণী কk 
(কk নং- ৫০১-
৫০২) 

আয়তন: ৪৪১ বগর্ ফটু । pিত কমর্ িদবেস ৳ 
১০০০/- টাকা 

‘‘ 

২১।  ে ণী কk 
(কk নং- ৫০৩-
৫০৪) 

আয়তন: ৪৫০ বগর্ ফটু । pিত কমর্ িদবেস ৳ 
১০০০/- টাকা 

‘‘ 

২২।  ে ণী কk 
(কk নং- ৫০৫) 

আয়তন: ৪৫৮.৭৫ বগর্ ফটু । pিত কমর্ িদবেস ৳ 
১০০০/- টাকা 

‘‘ 

২৩।  িফl eিডিটং 
rম 
(কk নং- ৫০৭) 

আয়তন: ২২০ বগর্ ফটু । pিত কমর্ িদবেস ৳ 
১০০০/- টাকা 

‘‘ 

২৪।  িফl pেজকশন 
(কk নং- ৫১০) 

আয়তন: ৩৬০ বগর্ ফটু । pিত কমর্ িদবেস ৳ 
৭৫০/- টাকা 

‘‘ 

২৫।  িফl কািটং rম 
(কk নং- ৪০৩) 

আয়তন: ১২৭.৫ বগর্ ফটু । pিত কমর্ িদবেস ৳ 
৫০০/- টাকা 

‘‘ 

২৬।  aিডেটািরয়াম 
হল ২৭২ আসন 
িবিশ   

আয়তন: ৮০০০ বগর্ ফট pায়ু । সরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ১০,০০০/- টাকা 

েবসরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ২০,০০০/- টাকা 

‘‘ 

২৭।  ক ােফটািরয়া 
(কk নং-১১৯) 

আয়তন: ৪০০ বগর্ ফট pায়ু । সরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ৮০০/- টাকা 

েবসরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ১,০০০/- টাকা 

‘‘ 

২৮।  ফেটাকিপয়ার 
যnt 

-- সরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ১,০০০/- টাকা 

‘‘ 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 604 • 

kম কk/ sিবধার 
নাম 

কk/ sিবধার বণর্না তথ  মntণালেয়র 
psাব 

aথর্ িবভােগর 
সmিত 

১ ২ ৩ ৫ ৬ 
(কk নং-৩১০) েবসরকাির pিত কমর্ িদবেস 

৳ ১,৬০০/- টাকা 
২৯।  ল াপটপ 

কিmuটার 
(কk নং-৪০৩) 

-- সরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ৫০০/- টাকা 

েবসরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ১,০০০/- টাকা 

‘‘ 

৩০।  পােসর্ানাল 
কিmuটার 
(কk নং-৪০৩) 

-- সরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ৪০০/- টাকা 

েবসরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ৬০০/- টাকা 

‘‘ 

৩১।  িpNার 
(কk নং-৪০৩) 

-- সরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ১,০০০/- টাকা 

েবসরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ১,৫০০/- টাকা 

‘‘ 

৩২।  eিডিটং s ট -- সরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ৫০০/- টাকা 

েবসরকাির pিত কমর্ িদবেস 
৳ ৮০০/- টাকা 

‘‘ 
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কর বিহভর্ত রাজsূ - িবkয় মলূ  
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়,aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩ 

নিথ নং-aম/aিব/eনিটআর/শাখা-৩/েকা-৪৪/১(৯)/২০০২-০৭/৩৭১ তািরখ: ০৪/১২/০৭ 
 
িবষয়: dg খামাের uৎপািদত dg o dgজাত পেণ র মল  পণঃিনধর্ারণ pসেূ ূ । 
 
সtূ : পস-২/িবিধধ-১১/০৪(aংশ-১) নং নিথর uদতাংশ তািরখৃ : ১৮/১১/২০০৭। 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtর আেলােক মৎস o প সmদ মntণালেয়র প সsদ aিধদpারাধীন ু ূ ‘dg খামাের uৎপািদত 
dg o dgজাত পেণ র মল  পণঃিনধর্ারণূ ূ ’ সংkাn িনেmাk psাবিট িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান কার হেলা: 

 
kিমক 
নং 

পেণ র নাম পিরমাণo eকক বতর্মান মলূ  psািবত মলূ  

১. পাsিরত dধ pিত িলটার ২০/- টাকা ২৮/- টাকা 
২. িঘ pিত েকিজ ২৮০/- টাকা ৩৫০/- টাকা 
৩. মাখন pিত েকিজ ২৫০/- টাকা ২৭০/- টাকা 
৪. kীম (ননী) pিত িলটার ১৬০/- টাকা ১৮০/- টাকা 
৫. েঘাল (মাঠা) pিত িলটার ৪/- টাকা ৫/- টাকা 
৬. েগাবর pিত েকিজ ০.২৫/- টাকা ০.৩৫/- টাকা 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা eবং eতদসে  মৎস o প সmদ 
মntণালেয়র নিথ নং পস-২/ িবিধধ-১১/ ০৪(aংশ-১) েফরৎ pদান করা হেলা। 

 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩ 
 
সিচব 
মৎস o প সmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃআঃ েজৃ , আর, শাহিরয়ার, িসঃ সহঃ সিচব, প সmদ শাখা-২) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা - ১ 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শা-১/pিতঃমঃ-১/২০০২(aংশ-১)/০৬ তািরখ: ১৭/০১/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: pিতরkা kয় মহাপিরদpর (িডিজিডিপ) eর েট ডার িসিডuল (দরপt) মল  পনঃিনধর্ারণ pসেূ ু । 

সtূ : সশst বািহনী িবভােগর পt নং ৪৩৩০/আিমর্/েজনােরল eeNeল(িপ)/২৪৩, তািরখ: ০৩/১২/২০০৭ 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtর পিরেpিkেত বাংলােদশ সশst বািহনী কতর্ক েpিরত pিতরkা kয় মহাপিরদpেরর ু ূ ৃ
(িডিজিডিপ) ০১ (eক) েকািট টাকার ঊে র্ কােজর েট ডার িসিডuেলর মল  িনেmাkভােব পনঃিনধর্ারেণ িনেদর্শkেম aথর্ ূ ু
িবভােগর সmিত pদান করা হেলা। 

pাkিলত কােজর মলূ  বতর্মান দরপt মল  ূ (pিতেসট) psািবত দরপt 
মল  ূ (pিতেসট) 

aথর্ িবভােগর সmিত pদt 
দরপt মল  ূ (pিতেসট) 

০১ েকািট টাকার ঊে র্ 
কােজর pিতেসট েট ডার 
িসিডuেলর মলূ  

২.০০০.০০ (di হাজার) টাকা + 
aিতিরk ০১ েকািট টাকা িকংবা 
aংশ িবেশেষর জn ১,০০০.০০ 
(eক হাজার) টাকা হাের বিd পােবৃ । 

৩,০০০/- (িতন 
হাজার) টাকা 

৫,০০০/- (পঁাচ হাজার) 
টাকা 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০ 

িpিnপাল sাফ aিফসার 
pশাসন o aপােরশন পিরদpর, 
সশst বািহনী িবভাগ, 
ঢাকা েসনািনবাস, ঢাকা। 
 
aবগিতর জn anিলিপ: 
১। সিচব, pিতরkা মntণালয়, গণভবন কমেpk, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২। মহা-পিরচালক, pিতরkা kয় মহা-পিরদpর, pিতরkা মntণালয়, 

নতন িবমান বnর সড়কু , েতজগাঁo ঢাকা-১২১৫। 
 (দঃ আঃ ৃ C S O – 2)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়,aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu aিধশাখা-৩। 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শাখা-৩/েকা-৪৪/১(৯)/২০০২-০৭/১৬ তািরখ: ০৩/০৩/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: সরকাির খামাের ছাগীর মল  িনধর্ারণ pসেূ । 
 
সtূ : মপস/পস-২/িবিবধ-২৬/৯৭/aংশ-১/৪৪ তািরখ: ২১/০২/২০০৮ ি ঃ 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtর আেলােক মৎস  o প সmদ মntণালেয়র প সmদ aিধদpরাধীন ু ূ ‘সরকাির খামাের ছাগীর 
মল  িনধর্ারণূ ’ সংkাn িনেmাk psাবিট িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 

‘সরকাির খামাের ৫-৭ মাস বয়সী বাড়n pিতিট ছাগেলর মল  ূ ১৮০০/- (eকহাজার আটশত) টাকা িনধর্ারণ’ 
 

০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 
 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব, aথর্ িবভাগ 
েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 

 
সিচব 
মৎস o প সmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েজৃ , আর, শাহিরয়ার, িসঃ সহঃ সিচব, প সmদ শাখা-২) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-৩/১০/০৭(aংশ-৭)/৪৩ তািরখ: ১৪/০৫/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: িবেদেশ sারক ডাকিটেকট িফলােটিলক আiেটম িহেসেব কিমশেনর িভিtেত িবkয় pসে । 
 
সtূ : ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালেয়র নিথ নং-িপিট/aিধশাখা-৭/eম-৮/২০০৮ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাসহ নিথর েpিkেতু ূ , ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালেয়র aধীন হ ডাক িবভাগ কতর্ক েpিরৃ ত 
‘িবেদেশ sারক ডাকিটেকট িফলােটিলক আiেটম িহেসেব কিমশেনর িভিtেত িবkয়’ সংkাn িনেmাk psােব 
িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত েদয়া হেলা: 
 

kিমক নং s াm িবkয় টাকার পিরমাণ কিমশন pদােনর হার 

১।  ৫-১০ লk টাকা পযর্n ১০% 

২।  ১০ লk টাকার ঊে র্ ২৫ লk টাকা পযর্n ১৫% 

৩।  ২৫ লk টাকার ঊে র্  ২০% 
 
২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা eবং eত সংেগ নিথ নং-
িপিট/aিধশাখা-৭/eম-৮/২০০৮ েফরৎ pদান করা হেলা। 

 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
 

সিচব 
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ িমেসস মমতাজ েবগমৃ , uপ-সিচব, aিধশাখা-৭) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-২ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-২/ভমূ -১৩/২০০৬-৬৫ তািরখ: ২৫/০৬/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn pশাসিনক o রাজs iuিনেটর ম াপ o খিতয়ােনর িবkয় মল  পনঃিনধর্ারণ pসেূ ু । 
 
সtূ : ভিম মntণালেয়র পt নংূ -ভঃমঃূ /শাঃ-২/(খিতয়ান িবkয়)-১৩/২০০৪-৪১৯ তািরখ: ১২/৫/২০০৮ iং। 
 

সেtাk পেtর িবষয়বstর আেলােক ভিম েরকডর্ূ ূ  o জরীপ aিধদpর কতর্ক মিdত িবিভn pশাসিনক o রাজs ৃ ু
iuিনেটর ম াপ o খিতয়ােনর িবkয় মল  পনঃিনধর্ারেণর িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা ূ ু
হেলা: 

kিমক 
নং 

আiেটেমর নাম িবদ মান মলূ  
(১৯৯৫ সাল) 

psািবত মলূ  
(টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ 
১।  েমৗজা ম াপ (মিdতু ) ১০০/- ৩৫০/- 
২।  েমৗজা ম াপ (ফেটাকিপ) ৯০/- ৩০০/- 
৩।  থানা ম াপ (মিdতু ) ১০০/- ৫০০/- 
৪।  েজলা ম াপ (মিdতু ) সাদা ১০০/- ৫০০/- 
৫।  েজলা ম াপ (মিdতু ) রি ন ১৫০/- ৭৫০/- 
৬।  বাংলােদশ ম াপ (মিdতু ) ২৫০/- ১২৫০/- 
৭।  খিতয়ান (মিdতু ) ১২/- ৬০/- 

 
২। িবষয়িট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

মাহমdল হকু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 
সিচব 
ভিম মntণালয়ূ  
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর/শাখা-৩/েকা-৪৪/১(৯)/২০০২-০৭/৭১ তািরখ: ০৭/১০/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: সরকাির হাঁস-মরিগ খামােরর uৎপািদত পেণ র মল  পনঃিনধর্ারণ pসেু ূ ু । 
 
সtূ : মপম/পস-২/খাঃuঃমঃু/িবিবধ-১৯/০৬/৬০৫; তািরখ: ১০/০৯/২০০৮ ি ঃ। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর আেলােক মৎস o প সmদ মntণালেয়র প সsদ aিধদpারাধীন ু ূ ‘সরকাির হঁাস-মরিগ ু
খামােরর uৎপািদত পেণ র মল  পনঃিনধর্ারণূ ু ’ সংkাn িনেmাk psাবিট িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান কার 
হেলা: 

 
kিমক 
নং 

uৎপািদত পেণ র িববরণ পিরমাণ িবদ মান মল  ূ ১৯/৬/২০০২ 
iং তািরখ হেত 

(টাকায়) 

psািবত 
মল  ূ

(টাকায়) 

মnব  

১।  িডম (খামার) pিতহািল ১০/- ১২/- সারা বৎসর
২।  িডম (uবর্র) pিতহািল ১২/- ১৬/- ঐ 
৩।  ১ িদন বয়েসর হঁাস/মরিগর বা া ু (Unsexed) pিতিট ১০/- ১২/- ঐ 
৪।  ২-২৮ িদন বয়েসর বা া pিতিট ১৫/- ২৫/- ঐ 
৫।  ২৯-৪২ িদন বয়েসর বা া pিতিট ২৫/- ৪০/- ঐ 
৬।  ৪৩-৭০ িদন বয়েসর বা া pিতিট ৩৫/- ৫০/- ঐ 
৭।  ৭১-৯০ িদন বয়েসর বা া pিতিট ৪৫/- ৬৫/- ঐ 
৮।  ৯১-১১০ িদন বয়েসর বা া pিতিট ৫৫/- ৭৫/- ঐ 
৯।  ১১১-১২৬ িদন বয়েসর হঁাস-মরুিগ pিতিট ৭০/- ৯০/- ঐ 
১০।  ১২৭-১৪০ িদন বয়েসর হঁাস-মরিগু  pিতিট ৯০/- ১১০/- ঐ 
১১।  ১৪১ িদন o ঊে র্ pাp বয়s হঁাস-মরিগু  pিতিট ১২০/- ১৩০/- ঐ 
১২।  কািলং মরিগ ু  pিত েকিজ ৬০/- ৮০/- ঐ 
১৩।  কািলং হঁাস pিত েকিজ ৫০/- ৭০/- ঐ 
১৪।  েDস হঁাস pিত েকিজ ৬০/- ৮৫/- ঐ 

 
 

০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 
 
 

শামs আল-মজািহদু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩ 
সিচব 
মৎস o প সmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃআঃ েজৃ , আর, শাহিরয়ার, িসঃ সহঃ সিচব, প সmদ শাখা-২)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১ 

www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৫২.০২.০০.০০২.২০০২ (aংশ-১)/১৩ তািরখ: ০২.০৩.২০১০ ি ঃ। 
 
িবষয়: ঢাকা আরবান ম াপ শীট, ভূ-েকা-aিডর্েনট eবং েব মাকর্ eর মল  পনঃিনধর্ারণ সংkাnূ ু । 
 
সtূ : ক) pিতরkা মntণালেয়র পt নং- pম/মানিচt-১/০৫/িড-১৬/১২১,  তািরখ: ২৮/০৬/২০০৯ ি ঃ। 

খ)  pিতরkা মntণালেয়র পt নং- pম/মানিচt-১/০৫/িড-১৬/১৯৩,  তািরখ: ১৬/০৯/২০০৯ ি ঃ। 
গ)  pিতরkা মntণালেয়র পt নং- pম/মানিচt-১/০৫/িড-১৬/০১,  তািরখ: ০৬/০১/২০১০ ি ঃ। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত ু ূ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pstৃ তকতৃ  ঢাকা আরবান ম াপ শীট, ভূ-

েকা-aিডর্েনটস eবং েব মাকর্-eর মল  পনঃিনধর্ারেণ pূ ু িতরkা মntণালয় হেত েpিরত িনmবিণর্ত psােব িনেদর্শkেম aথর্ 
িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 

 
trঃনং বতর্মান মলূ  psািবত মলূ  পেবর্র ূ

তলনায় hাস ু
(-)/ বিdৃ (+) 

১. pিতিট আরবান ম াপ শীট eর মল  ূ ১০০/- টাকা হাের 
০১ (eক) েসেটর মল  ূ ১০০×৯৬ = ৯,৬০০/- টাকা।  

pিতিট আরবান ম াপ শীট eর মল  ূ ৫০/- টাকা 
হাের ০১ (eক) েসেটর মল  ূ ৫০×৯৬ = 
৪,৮০০/- টাকা।  

- ৫০% 

২. আরবান ম াপ শীট eর সফট কিপ pdf format e 
data চািহদাকারীর চািহদা anযায়ী সরবরােহর েkেt 
০৫িট েলয়ার (Character) eর জn eকেt ১,০০০/- 
টাকা। aথর্াৎ ০১ (eক) েসেটর মল  ূ ১২২×১০০০ = 
১,২২,০০০/- টাকা।  

আরবান ম াপ শীট eর সফট কিপ pdf format 
e data চািহদাকরীর চািহদা anযায়ী 
সরবরােহর েkেt ০৫িট েলয়ার (Character) 
eর জn eকেt ২৫০/- টাকা। aথর্াৎ ০১ 
(eক) েসেটর মল  ূ ১২২×২৫০ = ৩০,৫০০/- 
টাকা।  

- ৭৫% 

৩. dgn o shp format e data সরকাির, আধা-সরকাির 
o sায়tশািসত pিত ানেক সরবরােহর েkেt ০৫িট 
েলয়ােরর জn ২,০০০/- টাকা িহেসেব ১০,০০০/- 
টাকা। aথর্াৎ ০১ (eক) েসেটর মল  ূ ১২২×১০০০০ = 
১২,২০,০০০/- টাকা।  

dgn o shp format e data সরকাির, আধা-
সরকাির o sায়tশািসত pিত ানেক সরবরােহর 
েkেt ০৫িট েলয়ােরর জn ১০০/- টাকা 
িহেসেব ৫০০/- টাকা। aথর্াৎ ০১ (eক) েসেটর 
মল  ূ ১২২×৫০০=৬১,০০০/- টাকা।  

- ৯৫% 

৪. dgn o shp format e data েবসরকাির সং হা/ব ািk 
মািলকানাধীন সং হা/ ব ািk পযর্ােয় চািহদাকারীেদর 
েkেt pিতিট মানিচt শীেট pিত েলয়ােরর জn 
১০,০০০/- টাকা িহেসেব ০৫ িট েলয়ার eকেt 
৫×১০,০০০=৫০,০০০/- টাকা। aথর্াৎ ০১ েসেটর 
মল  ূ ১২২×৫০,০০০=৬১,০০,০০০/- টাকা।  

dgn o shp format e data েবসরকাির 
সং হা/ব ািk মািলকানাধীন সং হা/ ব ািk 
পযর্ােয় চািহদাকারীেদর েkেt pিতিট মানিচt 
শীেট pিত েলয়ােরর জn ২০০/- টাকা িহেসেব 
০৫ িট েলয়ার eকেt ৫×২০০=১,০০০/- 
টাকা। aথর্াৎ ০১ েসেটর মল  ূ ১২২×১,০০০= 
১,২২,০০০/- টাকা।  

- ৯৮% 

৫. pিতিট ভূ-েকা-aিডর্েনট মল  ূ ১০০/- টাকা।  pিতিট ভূ-েকা-aিডর্েনট মল  ূ ১০০/- টাকা।  aপিরবিতর্ত 
৬. pিতিট েব মাকর্ eর মল  ূ ১০০/- টাকা।  pিতিট েব মাকর্ eর মল  ূ ২০০/- টাকা।  +১০০% 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

সিচব, 
pিতরkা মntণালয় 
গণভবন কমেpk, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-৩ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০-৬৯ তািরখ: ১৯/০৯/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: েকndীয় েগা-pজনন o dg খামার, সাভার, ঢাকা-eর uৎপািদত dেধর মলূ  পনঃিনধর্ারণু । 

সtূ : মpাসম/pাস-২/িবিবধ-১১/০৪/aংশ-১/৩৪১; তািরখ: ১৮/০৮/২০১০ ি ঃ। 
 
uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত মৎস  o pািণসmদ মntণালয় কতর্ক েpিরত েকndীয় েগাু ূ ৃ -pজনন o dg 

খামার, সাভার, ঢাকা-eর uৎপািদত dেধর মল  পনঃূ ু িনধর্ারণ সংkাn িবষেয় িনেmাk psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান 
করা হেলা: 
 

 pিত িলটার ৩৫.০০ (পঁয়িtশ) টাকা দের িবkয় হেব। 
 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আবdল হািলম 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৭০৬৪৩। 
ahalim2@finance.gov.bd 

সিচব 
মৎস  o pািণসmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ েমাঃ রিফkল iসলামৃ , uপসিচব, pািণসmদ-২ aিধশাখা)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১। 
http://www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৩.০৫২.০২.০০.০০২.২০০২-৩৯ তািরখ:-০৩.০৪.২০১১ি ঃ। 
 
িবষয়: - বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত মানিচt eবং ভৃ ূ -uপাtসমেহর মল  পনঃিনধর্ারণ pসেূ ূ ু । 
 
সtূ : pিতরkা মntণালেয়র পt নং-pম/জ-a/মানিচt মলূ /২০১০/িড-১৬/২৭৮, ১৩.১২.২০১০iং। 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত pিতরkা মntণালয় হেত বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত মানিচt eবং ু ূ ৃ
ভূ-uপাtসমেহর মল  পনঃিনধর্ারেণর লেk  েpিরত psাবসমেহর মেধ  pটার িp ট িবkয় বাবদ pাপ  রাজেsর ূ ূ ূু ১০০/-
টাকা সরকাির েকাষাগাের জমা pদান eবং ৪০০/-টাকা সংি  কােজ ব বহােরর psাব ব তীত (সংযk ছেকর ু ৫ নং 
kিমেক বিণর্ত) সকল আiেটেমর েরট িনধর্ারণ/ পনঃিনধর্ারেণর psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলাু । 

০২। pটার িp ট (ছেকর ৫নং kিমেক বিণর্ত) িবkয় বাবদ pাপ  রাজেsর সmণর্ aথর্ সরকাির েকাষাগাের জমা pদান ূ
eবং সংি  খােতর ব েয়র জn pেয়াজনীয় aথর্ বােজট বরাd হেত িনবর্াহ করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
সংযkু: ০৩ (িতন) পাতা। 

 
সাiদা আফেরাজ 

িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

sayedaa @ Finance.gov.bd 
সিচব, 
pিতরkা মntণালয় 
গণভবন কমেpk 
েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 615 • 

পিরিশ -’ক’ 
 

বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pনীত মানিচt eবং ভৃ ূ -uপাt সমেহর psািবত মল  তািলকাঃূ ূ  
 

 
kিমক 
নং 

বতর্মান মলূ  psািবত মলূ  

১ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত সকল ৃ
েsেলর মানিচেtর িডিজটাল ডাটা Raster ফরেমেট 
(pdf, tiff, jpeg, bmp) সরকাির, আধাসরকাির o 
sায়tশািসত pিত ােন সরবরােহর েkেt বতর্মান 
মল  িনধর্ারণ করা নাiূ ।  

বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত সকল েsেলর মানিচেtর ৃ
িডিজটাল ডাটা Raster ফরেমেট (pdf, tiff, jpeg, bmp) 
সরবরােহর েkেt psািবত মল  িনmrপঃূ  
ক। সরকাির, আধাসরকাির o sায়tশািসত pিত ােনর জn Raster 
ফরেমেট pিতিট মানিচেtর মল  ূ ২৫০/- টাকা। 
খ। েবসরকাির সংsা/ব িkর জn Raster ফরেমেট pিতিট 
মানিচেtর মল  ূ ৫০০/- টাকা।  

২ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত িবিভn ৃ
েsেলর টেপাgািফক াল মানিচেtর (Classified) 
িডিজটাল ডাটা Raster/Vector ফরেমেট সরকাির, 
আধাসরকাির o sায়tশািসত pিত ােন সরবরােহর 
জn anেমাদন বা মল  িনধর্ারণ করা নাiূ ।  

বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত িবিভn েsেলর ৃ
টেপাgািফক াল মানিচেtর (সীিমত) িডিজটাল ডাটা Vector (dgn, 
shp, gcm-gcr, dwg) ফরেমেট সরবরােহর psািবত মল  িনmrপঃূ  
ক। সরকাির, আধাসরকাির o sায়tশািসত pিত ােনর জn 
Vector ফরেমেট pিতিট ম াপ শীেটর মল  ূ (০৫ িট Layer) ৫০০/- 
টাকা। 
খ। েবসরকাির সংsা/ব িkর জn Vector ফরেমেট pিতিট ম াপ 
শীেটর মল  ূ (০৫ িট Layer) ১০০০/- টাকা।  

৩ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক sািপত o িনিমর্ত ৃ
ভূ-েকাaিডর্ে টস o েব মাকর্ eর বতর্মান মল ঃূ  
ক। pিতিট ভূ-েকাaিডর্ে টস (X,Y) = ১০০/- 
টাকা। 
খ। pিতিট েব মাকর্ (BM) = ২০০/- টাকা।  

 বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক sািপত o িনিমর্ত ভৃ ূ -
েকাaিডর্ে টস o েব মাকর্ eর মল  eকi psাব করা হiল aথর্ াৎূ : 
ক। pিতিট ভূ-েকাaিডর্ে টস (X,Y) = ১০০/- টাকা। 
খ। pিতিট েব মাকর্ (BM) = ২০০/- টাকা।  

৪ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত িবিভn ৃ
েsেলর মানিচেtর Hard Copy (েপপার কিপ) eর 
বতর্মােন ২৫ টাকা হiেত ১৫০ টাকা পযর্n মল  ূ
িনধর্ািরত আেছ।  

বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত সকল েsেলর মানিচেtর ৃ
Hard Copy (েপপার কিপ) eর psািবত মল  িনmrপঃূ  
ক। Hard Copy eর psািবত মল  ূ ১০০/- টাকা। 
খ। uভয় প ায় েকান মানিচt মিdত থািকেল তাহার মল  ৃ ূু ১৫০/-
টাকা।  

৫ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক গিহত pিতিট ৃ ৃ
pটার িpে টর বতর্মান মল  ূ ৫০০/- টাকা যাহা 
রাজs আয় িহসােব সরকাির েকাষাগাের জমা করা 
হয়।  

 েকান মানিচt জrরী িভিtেত েকান সরকাির/pিত ােনর চািহদার 
েpিkেত pটার িp ট সরবরাহ করা যাiেত পাের। েসেkেt pটার 
িpে টর psািবত মল  ূ ৫০০/- টাকা হiেব িকn রাজs আয় িহসােব ু
সরকাির েকাষাগাের ১০০ টাকা জমা করা হiেব। aবিশ  ৪০০/- 
টাকা জrরী িভিtেত pটার িpে টর কাগজ, কািল iত ািদ kয় 
কিরবার জn ব য় করা হiেব।  

৬ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীতৃ  Aerial 
Photograph eর িবিভn ধরেনর ক টাk িp ট 
(Contact Print) o eনলর্াজেমে টর 
(Enlargement) বতর্মান মলূ : 

বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীতৃ  Aerial Photograph eর 
িবিভn ধরেনর ক টাk িp ট (Contact Print) o eনলর্াজেমে টর 
(Enlargement) psািবত মল  িনmrপূ : 

 ক। ক Tাk িp ট (Contact Print) (১০’’×১০’’) 
pিতিট ২০০/-টাকা। 

ক। ক Tাk িp ট (Contact Print) (১০’’×১০’’) pিতিট ৫০০/- 
টাকা। 

 খ। বিধর্ত ছিব (Enlargement) েরিkফাiড 
(১৬’’×১৬’’) pিতিট ৩০০/-টাকা। 

খ। বিধর্ত ছিব (Enlargement) েরিkফাiড ১৬’’×১৬’’ pিতিট 
৬০০/- টাকা। 

 গ। বিধর্ত ছিব (Enlargement) েরিkফাiড 
(২০’’×২০’’) pিতিট ৪০০/-টাকা। 

গ। বিধর্ত ছিব (Enlargement) েরিkফাiড ২০’’×২০’’ pিতিট 
৮০০/-টাকা। 

 ঘ। বিধর্ত ছিব (Enlargement) েরিkফাiড 
(২৪’’×২৪’’) pিতিট ৫০০/-টাকা। 

ঘ। বিধর্ত ছিব (Enlargement) েরিkফাiড ২৪’’×২৪’’ pিতিট 
১০০০/-টাকা। 

 ঙ। বিধর্ত ছিব (Enlargement) েরিkফাiড 
(২৮’’×২৮’’) pিতিট ৬০০/-টাকা। 

ঙ। বিধর্ত ছিব (Enlargement) েরিkফাiড ২৮’’×২৮’’ pিতিট 
১২০০/-টাকা। 

 চ। ি ম ডায়াপেজিটভ (৯.৫’’×৯.৫’’) pিতিট 
৪০০/- টাকা। 

 

৭ েয েকান েsেলর Ortho Photo o Image Map 
eর মল  িনধর্ারণ করা নাiূ ।  

বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্কৃ pণীত িবিভn েsেলর pিত 
বগর্ফট ু Ortho Photo o Image Map eর মল  ূ ২৫০/- টাকা 
psাব করা হiল।  
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kিমক 
নং 

বতর্মান মলূ  psািবত মলূ  

৮ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক p tতকত ৃ ৃ
DEM/ DTM ডাটা সরবরাহ/ িবkয় কিরবার 
বতর্মান মল  িনধর্ারণ করা নাiূ ।  

বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত ৃ Accuracy anযায়ী 
DEM/DTM eর psািবত মল  pিত বগর্ িকঃ িমঃ ূ ৩০০/- টাকা 
হাের eবং সমg বাংলােদেশর ডাটা িনেmাk হাের psাব করা হiল: 
ক। Sub meter level accuracy = ৪৫,০০০,০০০/- টাকা। 
খ। 10cm-20cm accuracy = ৯০,০০০,০০০/- টাকা।  

৯ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত টাiডাল ৃ
ে শন হiেত pাp Tide Data eর বতর্মান মল  ূ
িনধর্ারণ করা নাi।  

বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত ৃ Tide Data (িডিজটাল o 
িpে টড) eর মেল র সরকািরূ , েবসরকাির o িবিভn িব িবদ ালেয়র 
িনকট বাৎসিরক ডাটা ৫০০/- টাকা হাের সরবরাহ করা যাiেব।  

১০ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত ৃ Map 
Catalogue eর বতর্মান মল  ূ ১০০/- টাকা।  

বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীত ৃ Map Catalogue eর 
psািবত মল  ূ ১৫০/- টাকা।  

১১ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক pণীতৃ  Map 
Index Sheet সরবরােহর বতর্মান মল  ূ িনধর্ারণ করা 
নাi।  

Map Index Sheet eর ব াপাের Case to Case Basis e 
pেয়াজনীয়তা eবং বাংলােদশ জিরপ aিধদpেরর িসdাn anযায়ী 
চািহদাকারীেক pদান করা যাiেত পাের। িবেশষ েkেt চািহদাকারী 
pিত ােনর িনরাপtা ছাড়পt pািpর িভিtেত Map Index Sheet 
pদান করা যাiেত পাের।  

১২ Permanent GPS Data eর বতর্মান মল  িনধর্ারণ ূ
করা নাi। 

বাৎসিরক ডাটা Website e িবনামেল  সরবরাহ করা হiেবূ । 
iহাছাড়া বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্ক িনধর্ািরত মেল র ৃ ূ
িবিনমেয় uপােtর Hard কিপ েনয়া যাiেব।  

১৩ বাংলােদশ জিরপ aিধদpর কতর্কৃ pণীত েকান 
Map Folder eর বতর্মান মল  িনধর্ারণ করা নাiূ । 

Map Folder eর মল  ূ ৫০/- টাকা eবং Mapসহ Map Folder 
eর eকসে  ১৫০/- টাকা psাব করা হiল। 

১৪ Aerial Photographs eর Soft কিপর বতর্মান 
মল  িনধর্ারণ করা নাiূ । 

pিতিট Aerial Photograph (Unclassified) eর সফট কিপর মল  ূ
২৫০/-টাকা psাব করা হiল। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১ 

www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৫২.০২.০০.০০২.২০০২ (aংশ-২)-৪৭ তািরখ: ০২.০৫.২০১১ ি ঃ। 
 
িবষয়: বাংলােদশ আবহাoয়া aিধদpেরর হাiেDােজন p াে ট uৎপািদত udt হাiেDােজন গ ােসর িবkয় মল  ৃ ূ

পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : pিতরkা মntণালেয়র পt নং-pম/িব-১৯/২০০৫/িড-৪/৪৬, তািরখ: ০১/০২/২০১১iং। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু ূ , pিতরkা মntণালয় হেত েpিরত বাংলােদশ 
আবহাoয়া aিধদpেরর হাiেDােজন p াে ট uৎপািদত udt হাiেDােজন গ ােসর িবkয় মল  pিত ঘনিমটার ৃ ূ ১২০০/- 
(eক হাজার diশত) টাকা eবং পাবিলক িব িবদ ালয় o সরকাির গেবষণা pিত ানসমেহ িনধর্ারণকত গ ােসর মেল র ূ ূৃ
সবর্ািধক ২০% কম মেল  িবkেয়র psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলাূ । 
 
২। হাiেDােজন p াে ট গ াস uৎপাদন কােজ িনেয়ািজত কমর্কতর্া-কমর্চারীগণেক বিহঃিবর্ভােগ িবিkত গ ােসর মেল র ূ
২০% uৎসাহ o ঝঁুিক ভাতা িহেসেব pদােনর psােব aথর্ িবভােগর aসmিত jাপন করা করা হেলা। তেব, uk 
psােবর sপেk েযৗিkকতা তেল ধের িবিধ anযায়ী eখােত বােজট বরাd pদােনর লেk  aথর্ িবভােগর বােজট ু
anিবভােগ psাব েpরণ করা েযেত পাের। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

সিচব, 
pিতরkা মntণালয় 
(দঃ আঃৃ - ড. কাiয়ম আরা েবগমু , uপ-সিচব)। 
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কর বিহভর্ত রাজsূ - িবjাপন 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা - ১ 

sারক নং-aম/aিব/eনিটআর/শাখা-১/তথ -১/২০০৩(aংশ-১)/৬৫ তািরখ: ০১/০৯/২০০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: বাংলােদশ েবতােরর eফ.eম. Tাnিমটাের িবjাপন pচারমল  হার িনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান ূ

pসে । 
 
সtূ : তথ  মntণালেয়র পt নং-তম/১৪(৪)/২০০২-েবতার-২/৪৭৪/১, তাং- ২২/০৫/২০০৮ ি ঃ। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtরু ূ  মাধ েম তথ  মntণালয় হেত েpিরত বাংলােদশ েবতােরর ৫ িকেলাoয়াট eবং ২/১ 

িকেলাoয়াট kমতা সmn eফ.eম. Tাnিমটাের সmpচােরর লেk  ‘িবjাপন মল  হারূ ’ িনধর্ারেণ িনmবিণর্ত psােব 
িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 
ক) ৫ িকেলাoয়াট শিkর eফ.eম. Tাnিমটােরর িনধর্ািরত িবjাপন pচার মল হারূ : 
 

িবjাপন/ sেটর িsিত pিতবার (টাকায়) িবেশষ িদবস (pিতবার টাকায়) 
৭ েসেকে ডর sট ১৫০.০০ ২২৫.০০ 
১৫ েসেকে ডর sট ২০০.০০ ৩০০.০০ 
৩০ েসেকে ডর sট ২৫০.০০ ৩৮০.০০ 
৪৫ েসেকে ডর sট ৩৫০.০০ ৫৫০.০০ 
৬০ েসেকে ডর sট ৪৫০.০০ ৬৮০.০০ 

   
১০ িম. snডর্ an ান ২,৫০০.০০ ৩,৮০০.০০ 
১৫ িম. snডর্ an ান ৩,৮০০.০০ ৫,৭০০.০০ 
২০ িম. snডর্ an ান ৪,৭০০.০০ ৭,০০০.০০ 
৩০ িম. snডর্ an ান ৭,০০০.০০ ১০,৫০০.০০ 
েখলাধলূা সংkাn an ান ১৯,০০০.০০ - 

 
খ) ২ o ১ িকেলাoয়াট শিkর eফ.eম. Tাnিমটােরর িনধর্ািরত িবjাপন pচার মল হারূ : 
 

িবjাপন/sেটর িsিত pিতবার (টাকায়) িবেশষ িদবস (pিতবার টাকায়) 
৭ েসেকে ডর sট ১০০.০০ ১৫০.০০ 
১৫ েসেকে ডর sট ১৫০.০০ ২২৫.০০ 
৩০ েসেকে ডর sট ১৭৫.০০ ২৭৫.০০ 
৪৫ েসেকে ডর sট ২৫০.০০ ৩৭৫.০০ 
৬০ েসেকে ডর sট ৩০০.০০ ৪৫০.০০ 

   
১০ িম. snডর্ an ান ১,৮০০.০০ ২,৭০০.০০ 
১৫ িম. snডর্ an ান ২,৬০০.০০ ৩,৯০০.০০ 
২০ িম. snডর্ an ান ৩,৩০০.০০ ৪,৯০০.০০ 
৩০ িম. snডর্ an ান ৫,০০০.০০ ৭,৫০০.০০ 
েখলাধূলা সংkাn an ান ১৫,০০০.০০ - 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

http://www.mof.gov.bd 
সিচব 
তথ  মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
(দঃ আঃ িসিনয়র সহকারী সিচবৃ , েবতার-২ শাখা)। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা-১ 

www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৪৩.০৫৫.০৩.০০.০১.২০১২-০৯ তািরখ: ১২.০২.২০১২ ি ঃ। 
 
িবষয়: বাংলােদশ েবতােরর ৩, ৫ o ১০ িকেলাoয়াট kমতাসmn eফ.eম. Tাnিমটাের (eফ.eম. ৮৮.৮) িবjাপন 

pচার মল হার িনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pসেূ । 
 
সtূ : ১৫.০০.০০০০.০২২.৩৬.০০২.১১-৪৬০(৪),তািরখ-১২.১২.২০১১ 
 
 

uপযর্k িবষয় o সেtর মাধ েম তথ  মntণালয় হেত েpিরত বাংলােদশ েবতােরর ু ূ ৩, ৫ o ১০ িকেলাoয়াট 
kমতাসmn eফ.eম. Tাnিমটাের (eফ.eম. ৮৮.৮) pচািরত an ােন িবjাপন pচার মল হার িনধর্ারেণর িনেmাk ূ
psােব aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 
ক) িবjাপন/ sট: 

িবjাপন/sেটর িsিত ৩িকেলাoয়ােটর psািবত হার ১০িকেলাoয়ােটর psািবত হার 
 িনয়িমত 

(pিতবার টাকায়)* 
িবেশষ িদবস 

(pিতবার টাকায়)* 
িনয়িমত 

(pিতবার টাকায়)* 
িবেশষ িদবস 

(pিতবার টাকায়)* 
০৭ েসেকে ডর sট ১২৫ ১৯০ ৩০০ ৩৪০ 
১৫ েসেকে ডর sট ১৭৫ ২৬০ ৩৭৫ ৪৫০ 
৩০ েসেকে ডর sট ২০০ ৩০০ ৫০০ ৬০০ 
৪৫ েসেকে ডর sট ৩০০ ৪৫০ ৬৭৫ ৮০০ 
৬০ েসেকে ডর sট ৩৫০ ৫২৫ ৯০০ ১০০০ 

* sেটর িsিত ৬০ েসেকে ডর েবশী হেল আnপািতক হাের মল  বিd হেবূ ৃ ।  
 
খ) িবjাপনদাতা আেয়ািজত snডর্ an ানঃ 

িবjাপন/sেটর িsিত ৩িকেলাoয়ােটর psািবত হার ১০িকেলাoয়ােটর psািবত হার 
 িনয়িমত 

(pিতবার টাকায়)* 
িবেশষ িদবস 

(pিতবার টাকায়)* 
িনয়িমত 

(pিতবার টাকায়)* 
িবেশষ িদবস 

(pিতবার টাকায়)* 
১০ িমঃ snডর্ an ান ২,২০০ ৩,০০০ ৪,০০০ ৫,৭০০ 
১৫ িমঃ snডর্ an ান ৩,৫০০ ৪,৫০০ ৭,০০০ ৯,০০০ 
২০ িমঃ snডর্ an ান ৪,৫০০ ৬,০০০ ৮,০০০ ১০,০০০ 
৩০ িমঃ snডর্ an ান ৬,০০০ ৯,০০০ ১২,০০০ ১৫,৭৫০ 

* snডর্ an ােনর িsিত ৩০ িমিনেটর েবশী হেল আnপািতক হাের মল  বিd হেবূ ৃ ।  
 
গ) েবতার pেযািজত an ান (snেরর জn): 

িবjাপন/sেটর িsিত ৫িকেলাoয়ােটর psািবত হার ৩িকেলাoয়ােটর psািবত হার ১০িকেলাoয়ােটর psািবত হার
 
 
 

িনয়িমত 
(pিতবার 
টাকায়)* 

িবেশষ িদবস 
(pিতবার 
টাকায়)* 

িনয়িমত 
(pিতবার 
টাকায়)* 

িবেশষ িদবস 
(pিতবার 
টাকায়)* 

িনয়িমত 
(pিতবার 
টাকায়)* 

িবেশষ িদবস 
(pিতবার 
টাকায়)* 

৫,৫০০ ৮,২৫০ ৪,০০০ ৬,০০০ ৮,২৫০ ১২,৩৭৫ ১০ িমঃ স ীত িভিtক 
১০ িমঃ নাটক িভিtক ৭,৫০০ ১১,২৫০ ৬,০০০ ৯,০০০ ১১,২৫০ ১৬,৮৭৫ 

৭,০০০ ১০,৫০০ ৬,০০০ ৯,০০০ ১০,৫০০ ১৫,৭৫০ ১৫ িমঃ স ীত িভিtক 
১৫ িমঃ নাটক িভিtক ৯,০০০ ১৩,৫০০ ৮,০০০ ১২,০০০ ১৩,৫০০ ২০,২৫০ 

৯,০০০ ১৩,৫০০ ৮,০০০ ১২,০০০ ১৩,৫০০ ২০,২৫০ ২০ িমঃ স ীত িভিtক 
২০ িমঃ নাটক িভিtক ১১,০০০ ১৬,৫০০ ১০,০০০ ১৫,০০০ ১৬,৫০০ ২৪,৭৫০ 

১৩,০০০ ১৯,৫০০ ১০,০০০ ১৫,০০০ ১৯,৫০০ ২৯,২৫০ ৩০ িমঃ স ীত িভিtক 
৩০ িমঃ নাটক িভিtক ১৫,০০০ ২২,৫০০ ১২,০০০ ১৮,০০০ ২২,৫০০ ৩৩,৭৫০ 

* েবতার pেযািজত an ােনর িsিত ৩০ িমিনেটর েবশী হেল আnপািতক হাের মল  বিdূ ৃ  হেব।  
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ঘ) েখলাধলূা সংkাn an ান: 

িবjাপন/sেটর িsিত ৫ িকেলাoয়ােটর psািবত হার
(pিতবার টাকায়) 

৩ িকেলাoয়ােটর psািবত হার 
(pিতবার টাকায়) 

১০ িকেলাoয়ােটর psািবত হার
(pিতবার টাকায়) 

ফটবল েখলাু  ২০,০০০ ১৮,০০০ ৪০,০০০ 
িkেকট েখলা ২৫,০০০ ২৩,০০০ ৫০,০০০ 

h ডবল, হিক, বােsট 
বলসহ anাn 

১০,০০০ ৮,০০০ ১২,০০০ 

 
০২। uপযর্k িফসমেহর হার িনধর্ারণু ূ / পনঃিনধর্ারেণরু  িবষেয় pকািশতব  েগেজট িবjিp/ আেদশ eর anিলিপ aথর্ 
িবভােগর at শাখায় েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা হেলা। 

 
 

সাiদা আফেরাজ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯০৮০। 

sayedaa@finance.gov.bd 
সিচব 
তথ  মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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কর বিহভর্ত রাজsূ - জিরমানা 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

নন-ট াk েরিভিনu-২ aিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

নং-aম/aিব/eনিটআর-২/১(১৭/২-২)/২০০৮(aংশ)/১৬ তািরখ: ২২/০৩/২০০৯ ি ঃ। 
 
িবষয়: জিরমানা ব তীত মল করূ / িফ জমাপবর্ক েমাটরযােনর কাগজপt হালনাগাদকরণ eবং কর েখলাপী ূ

েমাটরযানসমেহর জিরমানার হার পনঃিনধর্ারণ pসেূ ু । 
 
সtূ : েযাম/পির-১/ ঃ েফডাঃ-৪৫/৯৭(aংশ-৫)-১২১; তািরখ: ১৯/০২/২০০৯ ি ঃ। 
 
 সেtাk পেtর িবষয়বstর আেলােক েযাগােযাগ মntণালেয়র সড়ক o েরলপথ িবভােগর িনেmাk psােব িনেদর্শkেম ূ
aথর্ িবভােগর সmিত jাপন করা হেলা: 

১) ৩০েশ জনু, ২০০৯ পযর্n ট k েটােকন, িফটেনস, rট পারিমট o Dাiিভং লাiেসn eর জিরমানা ব তীত 
ধমাt মল কর o িফ gহণপবর্ক েমাটরযােনর কাগজপt হালনাগাদু ূ ূ /নবায়েনর sেযাগ pদান; eবং 

২) কর েখলাপী েমাটরযােনর জিরমানা পরবতর্ী d’বছর aথর্াৎ ৩০ েশ জনু, ২০১১ পযর্n বছর িভিtক মল কেরর ূ
৪০% হাের (pিত ধােপ ১০% হাের ১ বছের ৪িট ধােপ ৪০%) জিরমানা পনঃিনধর্ারণ ু aথর্াৎ েখলাপীর pথম 
৩ মাস পযর্n ১০% হাের, ০৬ মাস পযর্n ২০% হাের, ০৯ মাস পযর্n ৩০% হাের, ১২ মাস পযর্n ৪০% হাের 
১৫ মাস পযর্n ৫০% হাের, ১৮ মাস পযর্n ৬০% হাের, ২১ মাস পযর্n ৭০% হাের eবং ২৪ মাস পযর্n 
৮০% হাের জিরমানা পনঃিনধর্ারণু । uk d’বছর aিতkাn হoয়ার পর েয সকল কর েখলাপী গাড়ীর 
মািলকগণ e sেযাগ gহণ করেবন না, তােদর জn িবদ মান েরট anযায়ী মল কেরর েদড়gণ হাের জিরমানা ূ
pেযাজ  হেব। 

 
০২। psাবিট কাযর্কর কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার জn anেরাধ করা হেলা। 

 
 

মাহমdল হকু  
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 
সিচব 
সড়ক o েরলপথ িবভাগ 
েযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা -২ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

website: www.mof.gov.bd 

নং-০৭.০০.০০০০.১৪৪.৩২. ১০৮.১১.১৫০ তািরখ: ১৫/১২/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: কর েখলাপী েমাটরযােনর জিরমানার হার পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : পt নং-৩৫.০২০.০০৬.০০.০০.০১৬.২০১১(aংশ-১)-৫২১-২২৪; তািরখ-১৯/০৯/২০১১ 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর আেলােক ু ূ সড়ক িবভােগর আoতাধীন বাংলােদশ েরাড Tাnেপাটর্ aথিরিট 
(BRTA)-eর anভর্ুk কর েখলাপী েমাটরযানসমেহর জিরমানা িনেmাkহাের পনঃিনধর্ারেণ aথর্ িবভােগর সmিত pদান ূ ু
করা হ’ল: 

ক. কর েখলাপী েমাটরযােনর জিরমানা ০১ জলাiু , ২০১১ হেত ৩০ েশ জনু, ২০১৩ পযর্n বছরিভিtক মল কেরর ূ
৪০% হাের {pিত ধােপ ১০% হাের ০১ (eক) বছের ৪ (চার)-িট ধােপ ৪০%} aথর্াৎ েখলাপীর pথম ০৩ 
(িতন) মাস পযর্n ১০% হাের, ০৬ (ছয়) মাস পযর্n ২০% হাের, ০৯ (নয়) মাস পযর্n ৩০% হাের, ১২ (বার) 
মাস পযর্n ৪০% হাের ১৫ (পেনর) মাস পযর্n ৫০% হাের, ১৮ (আঠার) মাস পযর্n ৬০% হাের, ২১ (ekশ) 
মাস পযর্n ৭০% হাের eবং ২৪ (চিbশ) মাস পযর্n ৮০% হাের জিরমানা পনঃিনধর্ারণু ; eবং 

খ. ৩০ েশ জনু, ২০১৩ তািরেখর পর েথেক নতন ট াk আiন ু (েমাটর েভিহক াল ট াk e াk) েমাতােবক 
পিরবিতর্ত হাের জিরমানা pেযাজ  হেব। 

 
০২। uিlিখত হার জrরী িভিtেত বাsবায়নকরতঃ e সংkাn আেদশ/ পিরপt/ pjাপন-eর কিপ aথর্ িবভােগ 
েpরেণর জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
সড়ক িবভাগ 
েযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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কর বিহভর্ত রাজsূ - েটাল 
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েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-২ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

website: www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৪.০৩১.০১.২০.০৫১.২০০৮-৬৯ তািরখ: ১৬/০৮/২০১০ ি ঃ। 
 
িবষয়: ব বn েসতর েটাল হার পনঃিনধর্ারণ সংkাnু ু ু । 
 
সtূ : মাননীয় েযাগােযাগ মntীর আধা-সরকাির পt নং-েসিব/pঃ/৯-৩/২০১০-১৮৮; তািরখ: ২৯ জনু, ২০১০। 
 

সেtাk পেtর আেলােক জানােনা যাে  েযূ , সািবর্ক িবেবচনায় ব বn েসতর েটাল হার িনেmাkভােব পু ু নুঃিনধর্ারণ 
করা যায় মেমর্ aথর্ িবভাগ মত েপাষণ কের: 

 
trঃ নং যানবাহেনর pকিতৃ  েযাগােযাগ মntণালেয়র 

psািবত হার (টাকা) 
aথর্ িবভােগর 

sপািরশকত হার ৃ (টাকা) 
১ েমাটর সাiেকল ৫০/- ৪০/- 
২ কার/হাlা যানবাহন ৬০০/- ৬০০/- 

৩ েছাট বাস ৭৫০/- ৭০০/- 

৪ বড় বাস ১১০০/- ১১০০/- 

৫ হাlা মালবাহী েছাট Tাক ১০৫০/- ১০০০/- 

৬ মাঝাির Tাক ১৩৫০/- ১৪০০/- 

৭ বড় Tাক ১৭০০/- ১৭০০/- 
 

০২। ব বn েসতর েটাল হার পনঃিনধর্ারেণর িবষেয় পরবতর্ী কাযর্kম gহেণর জn িনেদর্শkেম anেরাধ জানােনা হেলাু ু ু । 
 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
েসত িবভাগু  
েযাগােযাগ মntণালয় 
েসত ভবনু , বনানী, ঢাকা-১২১২। 

নং-০৭.১৪৪.০৩১.০১.২০.০৫১.২০০৮-৬৯ তািরখ: ১৬/০৮/২০১০ ি ঃ। 

সদয় aবগিতর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 
 
০১। মাননীয় aথর্মntীর eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২। সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৩। aিতিরk সিচব (pশাসন, েTজাির o ঋণ ব বsাপনা, সামি ক aথর্নীিত) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ 

িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০৪। যgু-সিচব (েTজাির o ঋণ ব বsাপনা) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ 

সিচবালয়, ঢাকা। 
০৫। aিফস কিপ। 

 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 627 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu-২ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

website: www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৪.০৪৪.০৩.০০.০৭০.২০০৮-৪৪ তািরখ: ০১/০৬/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: নবাবগ  সড়ক িবভাগাধীন নবাবগ -কনসাট-েসানামসিজদ সড়েক aবিsত ‘শহীদ ক ােpন মিহuিdন 

জাহা ীর বীরে  েসতর ু (মহানnা েসতু)’ oপর িদেয় পারাপারকারী যানবাহেনর েটাল হার পনঃিনধর্ারণ ু
pসে । 

 
সtূ : সেরিব/েযাম/সজস-৩/১িট-৭/২০০৭-১১৫; তািরখ: ১২/০৪/২০১১ ি ঃ। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর আেলােক েযাগােযাগ মntু ূ ণালেয়র সড়ক িবভােগর আoতাধীন নবাবগ  সড়ক 

িবভাগাধীন নবাবগ -কনসাট-েসানামসিজদ সড়েক aবিsত ‘শহীদ ক ােpন মিহuিdন জাহা ীর বীরে  েসতর ু
(মহানnা েসতু)’ oপর িদেয় পারাপারকারী যানবাহেনর েটাল িনেদর্শkেম িনেmাk ছেকর ৪-নং কলােম বিণর্ত হাের 
পনঃিনধর্ারেণু  aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 

trঃ নং যানবাহেনর বণর্না সড়ক িবভােগর psাব  aথর্ িবভােগর সmিত 

১ ২ ৩ ৪ 

১. েTiলার ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২. েহভী Tাক ৮০.০০ ৮০.০০ 

৩. বড় Tাক (২ eেkল)/ট াংক লরী ৪৫.০০ ৮০.০০ 

৪. বড় বাস ৬০.০০ ৮০.০০ 

৫. িমিডয়াম Tাক/বাস ৩৫.০০ ৫০.০০ 

৬. মাiেkাবাস/েছাট Tাক ২৫.০০ ৫০.০০ 

৭. িমিনবাস ২৫.০০ ৫০.০০ 

৮. iuিটিলিট েভিহক াল (িপক আপ/জীপ) ২৫.০০ ২৫.০০ 

৯. কার/ট ািk ১৫.০০ ২০.০০ 

১০. aেটািরkা ৫.০০ ১০.০০ 

১১. মটর সাiেকল েটালমkু  ৫.০০ 

১২. গrর গাড়ী েটালমkু  েটালমkু  
 
০২। psাবিট কাযর্কর সংkাn আেদশ/ পিরপt/ pjাপন-eর কিপ aথর্ িবভােগ েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ 
করা হেলা। 

 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
সড়ক িবভাগ 
েযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

েTজাির o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ 
নন-ট াk েরিভিনu শাখা -২ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

website: www.mof.gov.bd 

নং-০৭.০০.০০০০.১৪৪.৩২.০৮১.২০১১.১৬ তািরখ: ১২/০৩/২০১২ ি ঃ। 
 
িবষয়: বকসীগ -সানnাবাড়ী-চররািজবপর সড়েকর ু ২৭তম িকঃ িমঃ e িজি রাম নদীর uপর aবিsত সানnাবাড়ী 

েসতর oপর িদেয় চলাচলকারী যানবাহেনর েটালহার িনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : সড়ক িবভাগ হেত pাp sারক নং-সিব/েযাম/সজস-৩/১িট-৪/২০০৭-৪৩৮; তািরখ-২৩.০২.২০১২। 

 
uপযর্k িবষয় ু o সেtাk পেtর আেলােক সড়ক িবভােগর আoতাধীন জামালপর সড়ক িবভাগাধীন বকসীগূ ু -

সানnাবাড়ী-চররািজবপর সড়েকর ু ২৭ তম িকঃ িমঃ e িজি রাম নদীর uপর aবিsত সানnাবাড়ী েসতর uপর িদেয় ু
পারাপারকারী যানবাহেনর েটালহার িনধর্ারেণ িনেmাk psােব িনেদর্শkেম aথর্ িবভােগর সmিত pদান করা হেলা: 
 

trঃ নং যানবাহেনর িববরণ psািবত েটালহার (টাকায়) 

১ ২ ৩ 

১ েহভী Tাক/ট াংক লরী  ১৫০.০০ 

২ বড় বাস ৮০.০০ 

৩ িমিডয়াম Tাক /িমিডয়াম বাস  ৭০.০০ 

৪ মাiেkাবাস/েছাট Tাক ৪০.০০ 

৫ iuিটিলিট েভিহক াল (িপকআপ/জীপ) ১৫.০০ 

৬ কার ১৫.০০ 

৭ aেটািরkা ১০.০০ 

৮ েমাটর সাiেকল  ৫.০০ 
 
০২। psাবিট কাযর্কর সংkাn আেদশ/ পিরপt/ pjাপন-eর কিপ aথর্ িবভােগ েpরেণর জn িবেশষভােব anেরাধ 
করা হেলা। 

 
 

হািববন নাহারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩৮। 

hnahar@finance.gov.bd 
সিচব 
সড়ক িবভাগ 
েযাগােযাগ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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