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      অথ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায  

                   কাম িাফর ীঃ প্রর্ফর্ধ অনুর্ফবাগ 
 

প্রর্ফর্ধ অনুর্ফবাবগয ম্পার্দত কাম িাফর য ভবে যবেবে যকার্য অর্পবয কভ িকতিা/কভ িচার্যবদয র্ফর্বন্ন বাতা          

র্নধ িাযণ/পুনর্ফ িবফচনা কযা। ২০২০-২১ অথ িফেবয এ অনুর্ফবাবগয র্ফর্বন্ন াখাে ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর  র্নম্নরূীঃ 
 

আইন, র্ফর্ধ ও ন র্ত প্রণেন 

 ০৬ (েে) ভাবয কভ ফে  র্শু ন্তান চাকর্যবত নফবমাগদানকায  ভর্রা কভ িচায গবণয ভাতৃত্বকার ন ছুটিয  

(ফাচ্চায ফে  ০৬ (েে) ভা না ওো ম িন্ত) র্ফধান কযা ংক্রান্ত রুর ংবাধন; 

 যকার্য কভ িচায গণ র্আযএর-এ গভবনয য কতর্দন ম িন্ত াধাযণ বর্ফষ্য তর্ফর (র্ির্এপ) মুনাপায প্রাপ্যতা 

এফং তর্ফবর অথ ি িভাকযবণয র্ফলেটি স্পষ্ট কযণ; 

 াধাযণ বর্ফষ্য তর্ফর (র্ির্এপ) এফং প্রবদে বর্ফষ্য তর্ফর (র্র্এপ) এয মুনাপায ায ২০২০-২১ অথ িফেবযয 

িন্য ১৩% এ র্নধ িাযণ কযা বেবে; 

 

ম্মান  বাতা প্রদান: 

 িার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু শখ মুর্িবুয যভাবনয িন্তফার্ল িক  উদ মান উরবযে িাত ে ফাস্তফােন কর্ভটি কতৃিক  

প্রকার্ত  ও  প্রকার্তব্য প্রকানায প্রধান ম্পাদক/ম্পাদনা/ম্পাদনা ল িবদয দস্য/ম্পাদনা 

বমাগ /ম্পাদনা কায য এফং র্ফর্বন্ন প্রকানাে স্থান াওো গল্প/কর্ফতা/গান/স্মৃর্তকথা/গবফলণা ইতোর্দয 

শরখকবদয এফং র্ফর্বন্ন র্দফ উরবযে আবোর্িত আবরাচনা বায অর্তর্থ, আবরাচক, আবৃর্িকায ও 

ঞ্চারকবৃবেয ম্মান  এফং মুর্িফ ফল ি উদমান উরবযে গবফলণাধভী প্রকানা ‘Towards A Sustainable 

Energy Future’ এয প্রফন্ধমূবয শরখক ম্মান  প্রদাবন ম্মর্ত জ্ঞান; 

 ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কতৃিক িাত ে ংবদ প্রদি বালবণয ইংবযি  বা িন প্রণেবনয িন্য ম্মান  প্রদাবন ম্মর্ত 

জ্ঞান; 

 ভন্ত্রণারে/র্ফবাগ/অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তয/দপ্তয-এয কভ িচায বদয অনুকূবর আকর্িক, কব ায শ্রভাে ফা কৃর্তত্বপূণ ি 

কাবিয িন্য ম্মান  প্রদাবন ম্মর্ত জ্ঞান; 

 ১৯৭১ াবর ভান মুর্িমৄদ্ধ চরাকাবর স্মৃর্তফহুর ‘অাবযন িোকট’ নাভক চরর্চ্চত্র র্নভ িাবণ গঠিত কর্ভটিয 

দস্যবদয ম্মান  প্রদাবন ম্মর্ত জ্ঞান; 

 িাত ে শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান ন র্তভারা, ২০২১ এয র্ফলবে শুদ্ধাচায পুযস্কায  ৩ কোটাগর্যয র্যফবতি ৪ 

কোটাগর্যবত এফং ১ ভাবয মূর শফতবনয াবথ  একটি শক্রস্ট প্রদাবনয র্ফলবে ম্মর্ত জ্ঞান; 

 ভানন ে প্রধানভন্ত্র য ংবদয প্রবনািয প্রণেবনয াবথ ম্পৃি কাউর্ন্পর অর্পায ও ােক কভ িচায গবণয অনুকূবর 

মূরবফতবনয ভর্যভাণ ম্মান  প্রদান; 

 ইউর্ গ্রাভপুর্রগণবক (দপাদায ও ভোদায) “ফাংরা নফফল ি” বাতা প্রদান; 

 মুর্িফ তফল ি উরবযে তবাগ শফাভর্যক ম্মার্নত শননাযবদয ইএপটি  এয  আওতাে  আনেন উরবযে 

ইএপটি কাম িক্রবভয াবথ  ির্িত কভ িচায বদয র্ফবল প্রবণাদনা প্রদান; 

 ফাংরাবদ স্ত্র ফার্ন য দবস্যয ন্তানবদয র্যা ােক বাতা প্রার্প্তয বফ িাচ্চ ফে ভা ২৩ (শতই) ফেয 

র্নধ িাযণ। 
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ম্মান  বাতায ায র্নধ িাযণ ও পুন:র্নধ িাযণ: 

  দ বুর্দ্ধি ফ বদয তার্রকা প্রণেবনয রবযে গঠিত কর্ভটিয দবস্যয ম্মান  ায র্নধ িাযণ; 

 ফাংরাবদ পুর্র প্রর্যণ প্রর্তষ্ঠানমূবয অর্তর্থ ফিাগবণয ম্মান  এফং প্রর্যণাথীবদয প্রর্যণ বাতা 

র্নধ িাযণ/পুন:র্নধ িাযণ; 

 ব্যেফহুর স্থান র্ববফ ঢাকা,চট্টগ্রাভ, খুরনা, যািা , ফর্যার, যংপুয, র্বরট, নাযােণগঞ্জ ও গাি পুয য এফং 

াবায শৌয এরাকায ন্যাে কক্সফািায য/শৌয এরাকাে শফাভর্যক প্রাবন কভ িযত যকার্য কভ িচায গবণয 

দদর্নক বাতা াধাযণ াবযযয শচবে ৩০% অর্তর্যি প্রাপ্যতা র্নধ িাযণ; 

 যকার্য ইউনান  ও আয়ুবফ ির্দক শভর্িবকর করবি ও াাতার এফং যকার্য শার্ভওপ্যার্থক শভর্িবকর কবরি ও 

াাতার এয ইন্টাণ ি র্চর্কৎকবদয ইন্টাণ ি বাতা পুন:র্নধ িাযণ; 

 দদর্নক র্বর্িবত শ্রর্ভক ভজুর্যয ায পুন:র্নধ িাযণ; 

 কৃর্ল ম্প্রাযণ অর্ধদপ্তবযয অধ ন কভ িযত উকায  কৃর্ল কভ িকতিাবদয ভ্রভণ বাতা পুন:র্নধ িাযণ; 

 ফাংরাবদ পুর্র এয থানাে রুজুকৃত ভাভরা মূবয তদন্ত শযত্র বৃর্দ্ধ এফং তদন্ত ব্যে পুন:র্নধ িাযণ। 

 

ভতাভত/ম্মর্ত প্রদান 

 প্রার্ধকাযপ্রাপ্ত স্ত্র ফার্ন য কভ িকতিাবদয এফং উর্চফবদয সুদমুি র্ফবল অর্গ্রভ এফং গার্ি শফা নগদােন 

ন র্তভারা র্ফলবে ভতাভত; 

 ভাদকদ্রব্য র্নেন্ত্রণ অর্ধদপ্তয (কভ িচায বদয শাাক ও াভগ্র  প্রার্ধকায) র্ফর্ধভারা, ২০২০ র্ফলবে ভতাভত; 

 যকার্য গার্িচারক এফং র্যফন পুবরয কার্যগর্য  কভ িচায বদয  দাপ্তর্যক াি-শালাবকয প্রাপ্যতা র্নধ িাযবণ  

ংবার্ধত র্যত্র  িার্যকযবণ  ম্মর্ত প্রদান; 

 চুর্ির্বর্িক র্নবোগপ্রাপ্ত কভ িচায বদয শফতন বাতা র্নধ িাযণ র্ফলবে ভতাভত প্রদান; 

 চুর্ির্বর্িক র্নবোগপ্রাপ্ত কভ িচায বদয শফতন বাতা র্নধ িাযণ র্ফলবে ভতাভত প্রদান; 

 অঙ্গ ভূত াধাযণ আনায দস্যবদয শযন াভগ্র বত র্চর্ন ও িার অন্তর্ভ িিকযবণ ম্মর্ত জ্ঞান। 

 

অন্যান্য কাম িাফর  

 র্ফবল শফতন-র্ভর্রটার্য অোর্স্টোন্ট (এভএ)/অোর্িনার র্ভর্রটার্য অোর্স্টোন্ট (অোর্িনার এভএ) শিপুটি 

র্ভর্রটার্য অোর্স্টোন্ট (শিপুটি এভএ) কর্তে র্নমৄর্ি শিএআই ১/২০১৬ এয ংবাধন  শিএআই ১/২০১৯-এ 

ংবমািন/অন্তর্ভ িিকযণ; 

 ফাংরাবদ র্ফভান ফার্ন য িাি এোিববাবকট শিনাবযর (JAG) এয দভম িাদা গ্রু কোবন্ফন শথবক এোয কভবিায 

বদ উন্ন তকযণ; 

 ফাংরাবদ শনাফার্ন য ১০ দার্তক র্ির্বন এয অধ নস্থ ইউর্নটমূবয প্রার্ধকৃত কর শির্ও/ওআযগবণয িন্য 

বুট কোনবা প্রার্ধকায অন্তর্ভ িিকযণ; 

 কবঙ্গাবত র্যচার্রত িার্তংঘ ার্ন্তযযা কাম িক্রভ MONUSCO র্ভবন গভনকায  ফাংরাবদ শনাফার্ন য 

ব্যান আযর্ির্ফ/৩, ব্যান শিবকাোট িায াবাট ি এন্ড র্গন্যার শকাম্পান-১৫ এফং শপা ি ব্যানএভর্-১৫ এয 

প্রর্তস্থাক র্াবফ গভনকায  ব্যান আযর্ির্ফ/৪ ব্যান শিবকাোট িায াবাট ি এন্ড র্গন্যার শকাম্পান -১৬ এফং শপা ি 

ব্যানএভর্-১৬ শনাদবরয ১,১৮১ িন দবস্যয অনুকূবর অর্গ্রভ ২ ভাবয শফতন-বাতা এফং অন্যান্য সুর্ফধার্দ 

প্রদাবনয ভঞ্জুর্য জ্ঞান; 

 ফাংরাবদ শনাফার্ন বত ভর্রা দর্নকগবণয ার্যফার্যক ফাস্থাবনয প্রার্ধকায বৃর্দ্ধকযণ; 
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 শনাোখার  শিরাস্থ বাান চয দ্ব ব ফাংরাবদ শনৌফার্ন য মু্মখ ঘাঁটি বাান চয- এয াংগ র্নক 

      কা াবভা গ বনয রবযে িনফর  কা াবভাে উর্ের্খত াভর্যক দ মূবয শফতনবস্কর র্নধ িাযণ; 

 শনবার কভাবন্ডা এফং ডুবুর্যবদয িন্য অর্তর্যি শযন ফযাদ্দ প্রদাবনয র্নর্ভি শনৌফার্ন  র্নবদ ির্কা (এনআই)৪১/৬৫, 

অনুবেদ-৭ এ ংবমািবনয িন্য এনআই/২০২০ অনুবভাদন; 

 প্রাকৃর্তক গ্যা ংবমাগর্ফ ন শনার্নফামূব র্যফাবয ফফাযত অর্পায, শির্ও ও অন্যান্য দর্ফ এফং 

শভব ফফাযত র্ংবগর অর্পাযগণবক শকটু অথফা শকটু এয র্যফবতি এরর্ গ্যা যফযা কযায র্নর্ভি এআয 

(আই) ৪৬৩ ংবাধন; 

 ‘ইন এইি টু র্র্বর’ াওোয এয আওতাে ঘূর্ণ িঝি আম্ফান এয পবর খুরনা, াতয যা এফং ফাবগযাট শিরাে 

যর্তগ্রস্ ফাঁধ শভযাভত/পুনীঃর্নভ িান কাবি অাভর্যক প্রানবক ােতাে শভাতাবেনকার ন শনাদস্যবদয 

দদর্নক বাতা প্রদাবনয শযবত্র এআয-৭৩ এয র্ফধান র্র্থর কযা; 

 ‘ইন এইি টু র্র্বর াওোয’ এয আওতাে কক্সফািায শিরাে ফরপূফ িক ফাস্তুচুেত ভাোনভায নাগর্যকবদয কোম্প 

এরাকাে আইন-শংখরা র্যর্স্থর্ত উন্নর্তকবল্প শভাতাবেনকৃত শনাদস্যবদয দদর্নক বাতা প্রদাবনয শযবত্র এআয-

৭৩ র্র্থরকযণ; 

 ফাংরাবদ স্ত্র ফার্ন য র্ফর্বন্ন ইউর্নবটয াংগ র্নক কা াবভা পূনগ ি নকবল্প সৃিনকৃত াভর্যক দমূবয 

শফতনবস্কর র্নধ িাযণ; 

 ফাংরাবদ স্ত্র ফার্ন য অফযপ্রাপ্ত শনাদস্য/মৃত শনাদস্যয র্যফাবযয অনুকূবর শনন ভঞ্জুর্য। 

 


